MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Rådhuset, Formannskapssalen
18.02.2020
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.
I forkant av møtet – kl. 16.30 – vil administrasjonen ha et innlegg om bruk av dispensasjon og
lovverk opp mot dette.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

11/20

20/157
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG
TEKNISK OG MILJØ DEN 21.01.2020

TEK

19/2456
57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG
ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING

BYD

19/5353
66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM
MOT VEG - KLAGEBEHANDLING

BYD

19/5504
148/1046 - NORHEIM - TILBYGG
FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK

BYD

12/20

13/20

14/20

Type

15/20

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

16/20

16/1518
PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ PLA
- 141/46 M.FL.

17/20

18/4216
PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154

PLA

18/20

19/20

20/20

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

PLA

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

PLA

20/1706
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 18.02.2020

TEK

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen.
Møtedato: 18.02.2020
Tid : Kl. 17:00 - 19:40
Funksjon

Navn

Parti

Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Storesund Siv J.
Midtun Rune
Hult Robin
Østhus Maryon
Vikshåland Ragnar
Krog Nils Wergeland
Hatløy Kåre
Davidsen Kristin
Hagland Trygve
Nilsen Erlend
Thomsen Sunniva Håland

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG
H
H
KL
H
H

Fremmøte

Forfall
Forfall
Møtte for Hatløy Kåre
Møtte for Davidsen Kristin

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. To forfall, to varamedlemmer møtte

Referent:

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Areal- og bygesakssjef Runar Lunde og barnas representant Lene
Yvonne Kvilhaug

I forkant av møtet (kl. 16.30) holdt administrasjonen et innlegg om bruk av dispensasjon og
lovverk opp mot dette.

Utlagt på representantenes bord:
Skriv fra fylkesmannen – svar på henvendelser
Innkallingen godkjent.
Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.

Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge:
Sak 16-19-20 pkt.1.
Deretter som saksliste.
Leders forslag enstemmig vedtatt.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.
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Saknr. 11/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 21.01.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møtet den 21.01.2020.

Saknr. 12/20
57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 704/19.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 13/20
66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Midtun (FrP) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 14/20
148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK
Behandling:
Hagland (KL) foreslo følgende:
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Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (KL 1, H 2, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (KL)
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 12-4 avslås søknad om dispensasjon fra
regulert BRA innenfor planområdet.

Saknr. 15/20
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF 1, MDG 1).
I
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og
med reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en
rimelig frist til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes
rådmannen ta initiativ til å gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i
hovedutvalg teknisk og miljø.

Saknr. 16/20
PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Behandling:
Storesund (Ap) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Storesunds utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (Ap 1, Krf 1, Sp 1, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Sp 1, MDG 1).
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 3. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå, datert 18.02.20, legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
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Saknr. 17/20
PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Krogs utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (MDG 1, Ap, 1, Krf 1, Sp 1) og falt.
Vikingstad (Sp) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
Nilsen (H) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
7 medlemmer til stede.
Vikingstad ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
Nilsen ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
9 medlemmer til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4081for Rødklev, Visnes – 79/154, datert 18.02.20, legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Saknr. 18/20
PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831, HAUGESUND OG KARMØY NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy –
Nordre del av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 18.02.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

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

Side 5 av 7

Saknr. 19/20
PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1, MDG 1).
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

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

Saknr. 20/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 18.02.2020
Behandling:
1. Hult (Ap) viste til tidligere behandlet klagesak i Medhaugsvegen, vedrørende utbedring
av veg og anmodet om å ta saken opp til ny behandling.
Diskusjon rundt bordet.
HTM anbefaler tiltakshaver å søke på nytt.
2. Østhus (Krf) stilte spørsmål vedrørende trefelling i Visnes, og etterlyste en plan for
opprydding. Hun viste til at kommunen har mange kulturminner og var redd for at disse
ville bli ødelagt i forbindelse med felling av skog.
Det ble opplyst at det er Kobberverkets venner som driver med hogst og opprydding.
Videre ble det opplyst at formannskapets har bevilget penger til Kobberverkets venner til
innkjøp av flisekutter.
3. Storesund (Ap) stilte spørsmål om status for opparbeiding av veg ved Fagervolltunet.
Areal- og byggesakssjef opplyste at grunnerverv gjenstår og at arbeidet tidligst vil kunne
starte opp i 4. kvartal.
4. Hult (Ap) viste til notat vedrørende parkeringshus i Kopervik og ba om følgende:
1. Administrasjonen legger frem hvor mye det vil koste å løfte tilstanden på et akseptabelt nivå
med tanke på at bygget står i sentrum av administrasjonssenteret i Karmøy kommune.
2. Fremdriftsplan
3. Tilstandsrapport utarbeides med kostnadskalkyler
Administrasjonen legger fram opplysningene i et senere møte.
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5. Nilsen (H) stilte spørsmål vedrørende kraftig økning i gebyrer i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplaner.
Diskusjon rundet bordet.
Areal- og byggesakssjef opplyste om at gebyrene vil bli vurdert på nytt i forbindelse med
neste års budsjett.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/157

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

18.02.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
DEN 21.01.2020

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møtet den 21.01.2020.

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.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 21.01.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 11/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møtet den 21.01.2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/2456

Arkiv: GNR 57/612
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

01.11.2019
18.02.2020

57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 704/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 704/19 ble det gitt rammetillatelse for riving og oppføring av ny enebolig, samt
bruksendring av areal til anneks i tilliggende sjøhus. Tillatelsen ble påklaget av nabo, gnr./bnr.
57/593.
Klagen:
I klagen fremkommer i hovedsak at forlengelse av brannmur vil komme i høyde over klagers
kjelleretasje på ca. 2.2, og dekke vinduene i denne etasje. I tillegg vil mur i forbindelse med altan i
hvert fall dekke halvparten av et vindu i gamle del av klagers hus og ta lys og utsikt i fra vinduer
i klagers nye del av hans hus. De øvrige momentene i klagen anses å være av privatrettslig
karakter og vil ikke bli kommentert.
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Tilsvar til klagen:
Tiltakshaver viser til at kommentar om at altan hindrer utsyn ikke er et nytt moment, men de
endret tegninger fra første utkast der brannmur var planlagt 2 meter lengre enn dagens lengde.
Ny tegning var uten forlengelse av brannmur for å få en mer åpen løsning og altan er nå planlagt
i betong for å ivareta brannsikkerhet. Ny løsning vil gi mer lys og utsyn for nabo enn første
utkast.
Det vises for øvrig til tilsvaret i sin helhet.

Vurdering:
Riving og oppføring av bolig er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) §
20-1 bokstav a) og e).
Omsøkte eiendom er omfattet av reguleringsplan nr. 125 - Skudeneshavn - egengodkjent
09.05.1989. Kommunedelplan godkjent 13.05.2019 går imidlertid foran reguleringsplan, jf.
kommunedelplanens bestemmelser § 1-4. Eiendommen er omfattet av område B13 i
kommuneplanen.
I klagen anføres det at brannmur samt mur i forbindelse med altan vil ta lys og utsikt fra vinduer
i klagers bolig.
Omsøkte bolig er i samsvar med kommunedelplanens bestemmelser § 3-14 der det fremkommer
følgende:

«Område B11,B12 og B13

Bebyggelsen i områdene kan oppføres som sjøhus med gesimshøyde ikke over 7 meter og mønehøyde ikke
over 12 meter. Gavlbredden kan ikke overstige 12 meter. Med tanke på utnyttelsesgrad innenfor områdene,
skal en legge til grunn § 3-1-1. Når det gjelder parkering innenfor områdene, skal en legge til grunn
§ 3-1-3.»
Tiltaket er således prosjektert i henhold til planbestemmelsene. Tiltaket er omsøkt 0 meter fra
nabogrense, og det må dermed vurderes om tiltaket kan plasseres nærmere nabogrensen enn
hoveregelen i pbl. §29-4. Kommunen viser til pbl. § 29-4:
« Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense
som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
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 lignenede mindre tiltak»

Som det fremkommer av bestemmelsen er hovedregelen at byggverk skal ha avstand fra
nabogrense som minst svarer til byggets halve høyde ( i dette tilfelle 6 m ) og ikke under 4 meter.
Det åpnes for at kommunen kan gjøre unntak fra hovedregelen og godkjenne plassering nærmere
enn 4 m når det foreligger avstandserklæring fra naboeiendommen. Kommunens avgjørelse av
om et tiltak skal tillates plassert nærmere nabogrense enn det som følger av hovedregelen er
underlagt fritt skjønn. Tiltakshaver har dermed ikke noe rettskrav på å få innvilget søknaden om
plassering nærmere enn 4 m fra nabogrensen selv om det foreligger avstandserklæring.
I denne saken har klager avgitt avstandserklæring der det fremkommer at bolig kan plasseres 0 m
fra nabogrensen. Dette er et moment som kommunen legger stor vekt på i denne saken. Det vises
til rundskriv H-8/15 vedrørende § 29-4 der det fremkommer følgende vedrørende kommunens
interesseavveining:
« Dersom naboen har gitt skriftlig samtykke etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav a, vil
dette inngå som et vektig moment for å kunne gi tillatelse til ønsket plassering. Kommunen må likevel se til
at naboene beholder tilsvarende kvaliteter som den eiendom det skal bygges på, så som lys, luft med mer.»
Som nevnt vektlegger kommunen at det foreligger avstandserklæring fra klager. Det vektlegges
også i vurderingen at tiltakshavers eksisterende bolig, som skal rives, også ligger i nabogrensen,
med kun brannmur mellom de to boligene. Omsøkte bolig vil komme noe nærmere veien, og
dermed vil den mest sannsynlig ta noe mer lys fra vinduer i klagers bolig enn dagens forhold.
Tiltakshaver har imidlertid endret tegningene fra første utkast ved at brannmur ikke blir
forlenget og at altan vil ha en åpnere konstruksjon som ikke vil ta så mye lys på klagers eiendom.
Kommunen vektlegger videre at boligen er prosjektert slik at den er i samsvar med nyere
kommunedelplan for Skudenes sentrum, samt at boligen søkes oppført sentralt i Skudenes. I
sentrale strøk må man forvente tettere bebyggelse og noen ulemper knyttet til dette. Kommunen
kan ikke se at oppføring av omsøkte bolig vil medføre utsiktstap eller endrede solforhold på

terrassen for klager. Den ulempe som påføres ved noe lystap anses å ikke være utover det man
må påregne i et så sentralt strøk.
På bakgrunn av ovennevnte vurdering kan omsøkte bolig plasseres 0 meter fra nabogrensen, jf.
pbl. § 29-4.
Kommunalsjef teknisk sin konklusjon:
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er kommet inn nye momenter som skulle tilsi at
vedtak i delegert sak nr. 704/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage
2. Tilsvar til klage
3. Rammetillatelse
4. Tegninger senket terreng
5. Fasadetegninger
6. Situasjonskart
7. Foto fra befaring
8. Gjenpart av nabovarsel og avstandserklæring
9. Merknad til nabovarsel og kommentarer
10. Søknad om rammetillatelse
11. Fasadetegninger med nabobebyggelse
12. Oversiktskart
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Viser til brev med kopi av rammetillatelse for GNR 57/612.
Her blir det bemerket at jeg ikke har kommentert endringene på de siste tegningene jeg har fått
oversendt.Årsaken til dette er at jeg har ventet på at byggesaksbehandler skulle komme på
befaring som han informerte meg om på møte i rådhuset.Om han har vært på befaring så er det i
hvert fall uten å informere meg.
Tiltakshaver har besvart min merknad og beskriver det her som at jeg har forlenget eksisterende
mur med 2,3 M og forhøyet den ca 1,2 meter.Sannheten her er at det ikke har vært noe
forlengelse her, men at jeg byttet ut naboens trevegg/levegg ut med mur.Så at mitt byggetiltak har
ført til at jeg har fått denne veggen medfører ikke riktighet.
Kan tilføye at etter diverse uenigheter med nabo der han fremsatte krav om utbedringer av kloakk
før han underskrev nabovarsel, ikke tillot meg å stå på hans tomt med betongbil under
Stope operasjonene,toppet det seg når jeg fikk telefon fra kommunen om at naboen hadde klaget
og stoppet byggeprosjektet mitt.Dette førte til at jeg valgte og sende inn en klage på omtalte
brannmur,da jeg mente på at nabo ikke hadde oppført denne etter forskriftene.Dette på grunnlag
av forannevnte trevegg/levegg på inngangsparti og altan til nabo bare er oppsatt ca 2,6 mi fra
mitt hus,og skulle vært oppsatt i ikke brennbart materiale.I tillegg stakk takterrassen ca 1,1-1,2
meter over brannmur og er selvfølgelig heller ikke etter forskrifter da nedfall av brennende
bygningsdeler kan antenne nabo byggverk.Av en eller annen grunn ble denne klagen avvist av
kommunen.
Ser i tillegg at tiltakshaver skriver at konstruksjon av altan som kommer foran nybygg blir utført
med en åpen løsning slik at lys og utsikt fra nabo sin side blir minimalt påvirket.
Dette medfører heller ikke riktighet da mur/rekkverk i forlengelse av brannmur kommer i høyde
over min kjelleretasje på ca 2,2 m og dekke vinduene i denne etasje.I tillegg vil mur i forbindelse
med altan ihvertfall dekke halvparten av et vindu i gamle del av mitt hus og ta lys og utsikt i fra
vinduer i nye del av mitt hus.Da denne mur,rekkverk har en avstand på ca 2,6 meter i fra mine
vinduer, bor vel de fleste forstå at det ikke stemmer at lys og utsikt blir minimalt påvirket
Tiltakshaver påpeker også at husene på Lahammer er gamle og ble bygget lavt og at ved
fornying blir alle bygg løftet og det blir nok også tilfelle for mitt bygg når det står for tur.Det
tiltakshaver ikke formidler er at mitt hus nylig er påbygd og restaurert.Under denne
byggeprossessen tok jeg hensyn til omgivelsene rund meg og bygget huset på dispensasjon med
en kotehøyde på 1,75 m selv om kravet var 2,0 m.
Da dette tiltaket vil sterkt forringe min eiendom ønsker jeg ikke å godta dette vedtaket.
Med hilsen
Gunnar Eilertsen
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Geir Løklingholm
Postboks 169

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

4297 SKUDENESHAVN

01.11.2019
Jon Martin Jakobsen
19/2456-5
57888/19
GNR 57/612

RAMMETILLATELSE
Karmøy kommune godkjenner søknaden om riving/nybygg enebolig, samt bruksendring til anneks i tilhørende
garasje/sjøhus. Søknaden regnes fullstendig fra 16.9.2019

Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert sak nr.

Nybygg. Enebolig
Lahammar, Skudeneshavn
57/612
Geir Løklingholm
Geir Løklingholm
704/19

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 godkjennes søknaden, med;
- Tegninger hva gjelder tomt, uteareal, fasader og forstøtningsmur, mottatt dato: 16.9.2019
- Tegninger hva gjelder innvendig areal mottatt dato: 16.9.2019
- situasjonskart, mottatt dato: 31.5.2019
- erklæring om ansvarsrett for selvbygger
Søknaden gjelder rivning og nybygg enebolig, samt bruksendring av areal til anneks i tilliggende
sjøhus.
I medhold av vegloven §§ 40-43 godkjennes avkjørselen som omsøkt.
Det er innkommet merknader til søknaden. Merknadene anses delvis ivaretatt
Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse.
Det skal foreligge oppdaterte gjennomføringsplaner og nødvendige ansvarsretter ved søknad om
igangsettelse.

Sektor areal og byggesak behandlet denne sak etter myndighet tildelt sektoren.
Når arbeidet er ferdig, skal tiltakshaver skriftlig be om ferdigattest på eget skjema.

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

Ansvar og kontroll
Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.
Tilsyn
Karmøy kommune vurderer å gjennomføre tilsyn i saken.
Kommunen gjør særlig oppmerksom på
 Takutspring og taknedløp må holdes inne på egen eiendom. Takvann og overflatevann
skal ikke ledes inn på naboeiendom eller ut i offentlig veg.
 Parkering og snuplass må opparbeides på egen eiendom.
 Avkjørsel fra kommunal veg skal ha frisiktsoner utført og vedlikeholdt i henhold til
kommunal vegnorm, jfr. vedlegg.
 Evt. krav i forbindelse med rørleggermeldingen må etterkommes.
 Krav til rømningsveier skal ivaretas i samsvar med TEK § 11-14.
 Det skal monteres husnummerskilt på bygningen. Skiltet skal være lett synlig.
 Nødvendig antall røykvarslere må monteres. Alle boenheter skal ha brannslokningsutstyr
som kan benyttes i alle rom, jfr. TEK § 11-16.
 For bygningsdel som kommer nærmere nabogrense/annen bygning enn 4/8m må det
treffes tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverk, jfr. TEK § 11-6.
Listen er ikke uttømmende. Tiltakshaver og ansvarlige foretak er ansvarlige for at tiltaket blir
utført i tråd med gjeldende regelverk.
Avfall
Med hjemmel i plan- og bygningslovens(PBL) § 29-8 og teknisk forskrift Kap. 9 skal tiltak i PBL
Kap. 20, tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Håndtering av avfallet skal
dokumenteres ved kvittering fra deponiplass eller som del av virksomhetens
internkontrollsystem.
Beliggenhet og sokkelhøyde
Tiltakets minste avstand til nabogrense skal være 0 meter.
Det foreligger avstandserklæring:
Avstandserklæringer bør tinglyses.
Høyde topp grunnmur settes til kote + 2,5 moh.
Høyden kan justeres +/- 10 cm av vårt tilsyn på stedet.
Dette tiltak krever utstikking av beliggenhet i plan og høyde. Tiltaket må plasseres i følge
godkjent situasjonskart og i følge fastsatt sokkelhøyde. Utstikking av beliggenhet skal utføres av
foretak med ansvarsrett for dette. Dersom annet firma benyttes enn kommunen, skal
koordinatene for alle hjørnene sendes inn til kommunen for ajourhold av det digitale kartverket.
Ansvarlig foretak må markere godkjent høydebeliggenhet på tomten etter at tiltaket er utstukket,
og kontakte kommunen for godkjenning av høyde og plassering.
Utstikking/oppmåling av grenser kan rekvireres v/kommunens oppmålingskontor.
Det forutsettes at ingen deler av tiltaket kommer nærmere gassledning eller offentlig vann- eller
avløpsledning enn 4,0 m. Ved evt. tvil må det tas kontakt med kommunen.
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Arbeidet må ikke igangsettes før endelig høyde/plassering er kontrollert av kommunen.
Opplysninger om byggesaken
Arealplan
Regulering
: R125
Formål
: Bolig
Kommunedelplan
: Skudeneshavn. Kommunedelplanen ble vedtatt i
saksbehandlingsperioden, og overstyrer reguleringsplan der det er konflikt.
Grad av utnyttelse : 50 %
Gesimshøyde
:8
Tekniske anlegg
Utslipp
Overvann
Atkomst
I søknad:
Bolig
Bebygd grunnflate
m2
Ant. etasjer
Takform/vinkel
Gesimshøyde
Grad av utnyttelse

: Som eks.
: Som eks.
: Som eks.

: Bolig 170 m2+ parkering 20 m2+ Garasje/m anneks 82 m2= samlet BYA 272
:3
: Saltak
: 6,7m
: 40%

Anneks
Bebygd grunnflate
Ant. etasjer
Takform/vinkel

: 32 m2
:2
: Saltak

Avstand
Nabogrense
Nærmeste bygning
Kotehøyde

: 0m
: 0m
: 2,5moh

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Forholdet til utvalgte naturtyper:
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.
Tiltaket har lite til ingen effekt på naturmangfoldet. Tiltaket er i sin helhet plassert på allerede
opparbeidet areal i et boligområde

Miljømessige konsekvenser
Tiltaket plasseres på areal som er bebygd og opparbeidet. Tiltaket vil ikke berøre særlige
naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.
3

Nabomerknader
Det er innkommet merknader fra nabo på gbnr. 57/593. Merknaden går i det vesentligste ut på at
forlengelse av brannmur sammen med skråvegg medfører en murvegg som fratar lys og utsikt
for vinduer i 1 og 2 etasje. Nabo har også gitt muntlig tilbakemelding til byggesaksbehandler at
han er bekymret for sikkerhet mot veg, da forstøtningsmur tar frisikt.
Merknaden i sin helhet:
«I forlengelse av brannmur er det også tegnet inn en skråvegg som jeg antar er ca 1 meter lang. Dette vil
medføre til at jeg vil få en murvegg på ca 4,5 meters lengde og opp i 7-8 meters høyde foran mitt
inngangsparti. Denne muren vil også kommer rett foran vinduer i 1 og 2 etasje å frata meg både lys og
utsikt. Viss terrenget i tillegg skal heves med opptil 70 cm og det skal bygges en grensemur på kanskje 90
cm videre fra brannmur vil dette bli veldig høyt og dominerende fra min eiendom.
Så pga tegningene som ikke er målsatte og nabohusene som ikke er medtatt blir dette veldig villedende. Men
jeg ser helt klart at de høye murene vil være til stor ulempe og forringelse av min eiendom, derfor godtar jeg
ikke dette tiltaket slik det fremstilles her».
Tiltakshaver har besvart merknaden:
«1. Forlengelse av brannmur:
Nybygget blir flyttet 2 m inn fra kai som en konsekvens av å løfte grunnmur til krav om byggehøyde på 2,5
m. For å få tilgang til egen kai må trappenedgang forlenges og trappen opptar 2 meter som huset flyttes inn
fra sjø. Dette kan sees på vedlagte tegninger. Da huset flyttes 2 m inn fra sjø ble det først vurdert som
nødvendig å forlenge brannmur i motsatt ende. Nybygg settes opp i henhold til retningslinjer i
reguleringsplan.
Nabo ønsker ikke at brannmur skal forlenges. Merknaden er at han får en høy mur i bredde av 4,5 meter og
i 7-8 meters høyde som følge av omsøkt tiltak. Da nabo selv bygget ut forlenget han samme mur med 2,3 m
og forhøyde den ca 1,2m. Dette tiltaket medførte at han i dag har ca 1,5m bredde og full høyde av mur
synlig fra hans side.
Etter nærmere vurdering så ser vi at vi kan utføre tiltak uten å forlenge brannmur. Konstruksjon av altan
som kommer foran nybygg blir utført i betong men med en åpen løsning slik at lys og utsikt fra nabo sin
side blir minimalt påvirket. I grense mot nabo blir rekkverk ved inngangsparti og altan også satt opp i ikke
brennbare materialer (betong, mur) For å ivareta merknad om brannmur er planer og tegninger blitt
justert.
2. Nabo liker ikke at vi planlegger å forhøye terrenget og sette opp støttemur for å unngå at
fylling raser inn på hans side.
Heving av terrenget er en følge av å bygge i henhold til dagens krav. Støttemuren bygges for å holde
fyllmassen på eget terreng og som fundament for nytt gjerde.
Kravene til nybygg er i dag kote 2,5m dersom en ikke dispenserer. Dersom en dispenserer får en krav om å
bygge med materialer som ikke tar skade dersom høyde er under 2,5. En av årsakene til å bygge nytt er å
kunne heve bygget til dagens krav og fra vår vurdering blir det da feil å bygge med dispensasjon og de
tilleggskrav dette medfører. Vi ser at støttemuren blir ca 80-90 cm høy da planen er å heve terrenget med ca
70cm.
Husene på Lahammar er gamle og ble bygget lavt. Vi ser at ved fornying så blir alle bygg nå løftet og det
blir nok også tilfelle for naboens bygg når det står for tur. Terrenget blir da likt på begge sider og i henhold
til krav om byggehøyde.»
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Kommunen var så i kontakt med nabo, som ikke mente merknaden var tilstrekkelig ivaretatt. På
grunn av fallsikring på støttemuren mente nabo at terrenget medførte en altfor stor endring og at
hans inngangsparti ble en mørk gang. Kommunen tok informasjonen til tiltakshaver, som justerte
terrenget for å senke støttemuren. Nye tegninger ble oversendt og nabovarslet. Nabo har ikke
kommentert endringene.
Kommunen vurderer endringene til delvis å ivareta merknadene. Ny prosjektering av tomten
medfører at nivået holdes lavere enn først anvist, noe som bidrar til lavere forstøtningsmur, noe
som igjen gir mer lys og luft i inngangspartiet. Terrenget er vist senket mot gatenivå, noe som
bidrar til en bedre avkjørsel, og bedre trafikale forhold enn først prosjektert.
Dispensasjoner
Det er omsøkt dispensasjoner fra pbl. § 1-8, forbud mot tiltak langs sjø. I tiden fra søknad er
innkommet til søknad behandles er ny kommunedelplan for Skudeneshavn vedtatt, planen
inneholder byggegrense mot sjø. Tiltaket er ikke lenger avhengig av dispensasjon fra pbl. § 1-8.
Visuelle kvaliteter
Tiltaket har vært oversendt til kommuneantikvar for uttale, da det ligger synlig fra Gamle
Skudeneshavn. Kommuneantikvar har ingen innvendinger til tegningene.
Det er reist spørsmål av nabo rundt estetikken av å heve tomten, og at det medfører en estetisk
ulempe for hans eiendom.
Å bringe tiltaket i tråd med gjeldende planbestemmelser, medfører en heving av bygget.
Tiltakshaver er således nødt til å gjøre vurdering av det estetiske sett opp mot det praktisk
mulige. Etter kommunens syn er innsendt forslag et optimalisert kompromiss mellom det
funksjonelle og det estetiske. Bygget er i en tradisjonell stil, og kledning er trukket ned for å
skjule grunnmur.
Vurdering og konklusjon
Tiltaket godkjennes som omsøkt.
Varighet og klageadgang
Tillatelsen gjelder i tre år
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den
kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det
endelige vedtaket i klagesaken. Ønskes tiltaket endret, må endringene omsøkes særskilt som
endring av tillatelse og endringen må være godkjent før den gjennomføres. En ev
endringstillatelse påvirker ikke 3 års-fristen.

5

Klagefristen er tre uker
Tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig
for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

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

Kopi til:
Gunnar Eilertsen, Lahammar 34, 4280 SKUDENESHAVN

6

GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/2456-5

Gnr/bnr: 57/612

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

Søknad, §20-4
KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

Riving+ nybygg enebolig

3.1

1

11400

11 400

+ ekstra enhet

3.1

1

8430

8 430

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

TILTAK

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Gjentatt utstikking
Dispensasjon
Midlertidig brukstillatelse
Igangsettingstillatelse nr. 2

AREAL

AREAL

DELSUM
TILLEGGSGEBYR
Timearbeid

19 830,-

KODE

Ant. timer

Timesats

TOTALT GEBYR

GEBYR

19 830,-

For mer informasjon, se gjerne www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/
01.11.2019

dato
Jon Martin Jakobsen

saksbehandler
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Dato: 19.05.19
Til : KarmøyKommune,Rådhuset
TekniskEtat
4250Kopervik

Fra: Geir Løklingholm
Postboks169
4297 Skudeneshavn

Søknadom riving og nybygg, Gnr 57/Bnr 612
Søkerom riving av eksisterendebolig på eiendom57/612. Eksisterendebygger en eldre sjøhusog
bolig byggetrundt år 1900.Byggetvar i svært dårlig forfatning og store deler av huset ble renovert
fra 1987til 1989.Byggethar etter restaureringvært vår bolig frem til i dag.Boliger nå moden for ny
oppgraderingog det ble søkt våren 2014om fasadeendringog byggingav nytt tak. Dette ble det gitt
tillatelse til, referer til saksnummer14/1187-2. Dette tiltaket ble ikke igangsattbortsett fra leveggpå
sjøside.
Etter en totalvurderinghar vi kommet til å ikke renoveregammelbolig men å byggeny bolig for å
oppnå standardtil dagenskrav i TEK17.Ny bolig vil da ogsåbli hevet fra kote 1,4 til 2,5 m som
muliggjørinnredningmed vann og kloakkpå grunnplan.
Søknadfor 57/612 omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Søknadom dispensasjonfor bygginginnenfor 100 m sonen.
Rivingav eksisterendebolig.
Hevingav terreng foran bolig med 50-70 cm for å ivareta en naturlig overgangtil en ny
sokkelpå 2,5 m.
Plasseringav nybygg2 m inn fra sjø i forhold til dagensplassering.Dette vil gi plasstil
trapp på sjøsidened til kai fra en sokkelpå kote 2,5 m.
Brannmurmot eiendom57/593 vil bli forhøyet for å ivareta branntekniskekrav med
nybyggets nye høyde.
Byggingav ny bolig i henholdtil vedlagtetegninger.
Oppsettingav ny grense-mur og gjerde etter hevingav terreng
Innredningav anneksi eksisterendeGarasje/sjøhus

Deler av sokkeli nytt byggvil som eksisterendebygginnehagarasjeog sjøbod.
Overflatevanndrenesi hovedsakmot gate som i dag.Men arealsom drenesmot gate blir noe
mindre enn dagensarealved å flytte bolig 2 meter inn fra sjø. Mestepartenav takvanndrenestil sjø.
Vannog kloakksom ligger i grunn blir benyttet da dette er oppgraderti henholdtil dagenskrav. Både
vann og kloakker knyttet til kommunaltanlegg.
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Bygningstypekoder
BOLIG
Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgruppen "Bolig" (111–199).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig
111 Enebolig
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet
113 Våningshus
Tomannsbolig
121 Tomannsbolig,
vertikaldelt
122 Tomannsbolig,
horisontaldelt
123 Våningshus,
tomannsbolig,
vertikaldelt
124 Våningshus
tomannsbolig,
horisontaldelt
Rekkehus,
kjedehus,
andresmåhus
131 Rekkehus
133 Kjede-/atriumhus
135 Terrassehus
136 Andresmåhusmed3- boligerellerflere

Storeboligbygg
141 Stortfrittligende
boligbygg
på2 et.
142 Stortfrittliggende
boligbygg
på3 og4 et.
143 Stortfrittliggende
boligbygg
på5 et.ellermer
144 Storesammenbygde
boligbygg
på2 et.
145 Storesammenbygde
boligbygg
på3 og4 et.
146 Storesammenbygde
boligbygg
på 5 et.ellermer
Bygningforbofellesskap
151 Bo-ogservicesenter
152 Studenthjem/studentboliger
159 Annenbygningforbofellesskap*

Fritidsbolig
161 Hytter,sommerhus
ol.fritidsbygg
162 Helårsbolig
sombenyttessomfritidsbolig
163 Våningshus
sombenyttessomfritidsbolig
Koie,seterhus
oglignende
171 Seterhus,
sel,rorbuoglignende
172 Skogs-ogutmarkskoie,
gamme
Garasjeoguthustil bolig
181 Garasje,uthus,annekstil bolig
182 Garasje,uthus,annekstil fritidsbolig
Annenboligbygning
193 Boligbrakker
199 Annenboligbygning
(sekundærbolig
reindrift)

ANNET
Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (211–840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

INDUSTRI
OGLAGER
Industribygning
211 Fabrikkbygning
212 Verkstedsbygning
214 Bygningforrenseanlegg
216 Bygningforvannforsyning
219 Annenindusribygning
*

Garasje-oghangarbygning
431 Parkeringshus
439 Annengarasje/-hangarbygning
*
Veg-ogtrafikktilsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning
*
449 Annenveg-ogbiltilsynsbygning
*

Idrettsbygning
651 Idrettshall
652 Ishall
653 Svømmehall
654 Tribuneogidrettsgarderobe
655 Helsestudio
659 Annenidrettsbygning
*

Energiforsyningsbygning
221 Kraftstasjon
(> 15000kVA)
223 Transformatorstasjon
(> 10000kVA)
229 Annenenergiforsyning
*

HOTELL
OGRESTAURANT
Hotellbygning
511 Hotellbygning
512 Motellbygning
519 Annenhotellbygning
*

Kulturhus
661 Kino-/teater-/opera-/konsertbygning
662 Samfunnshus,
grendehus
663 Diskotek
669 Annetkulturhus
*

Bygningforovernatting
521 Hospits,pensjonat
522 Vandrer-/feriehjem
523 Appartement
524 Camping/utleiehytte
529 Annenbygningforovernatting
*

Bygningforreligiøse
aktiviteter
671 Kirke,kapell
672 Bedehus,
menighetshus
673 Krematorium/gravkapell/bårehus
674 Synagoge,
moske
675 Kloster
679 Annenbygningforrelilgiøse
aktiviteter
*

Lagerbygning
231 Lagerhall
232 Kjøle-ogfryselager
233 Silobygning
239 Annenlagerbygning
*
Fiskeri-oglandbruksbygning
241 Husfordyr/landbruk,
lager/silo
243 Veksthus
244 Driftsbygning
fiske/fangst/oppdrett
245 Naust/redskapshus
forfiske
248 Annenfiskeri-ogfangstbygning
249 Annenlandbruksbygning
*
KONTOR
OGFORRETNING
Kontorbygning
311 Kontor-ogadministrasjonsbygning,
rådhus
312 Bankbygning,
posthus
313 Mediabygning
319 Annenkontorbygning
*
Forretningsbygning
321 Kjøpesenter,
varehus
322 Butikk/forretningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annenforretningsbygning
*
330 Messe-ogkongressbygning
SAMFERDSEL
OGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,
terminal
411 Ekspedisjonsbygning,
flyterminal,
kontrolltårn
412 JernbaneogT-banestasjon
415 Godsterminal
416 Postterminal
419 Annenekspedisjonogterminalbygning
*
Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning
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Restaurantbygning
531 Restaurantbygning,
kafébygning
532 Sentralkjøkken,
kantinebygning
533 Gatekjøkken,
kioskbygning
539 Annenrestaurantbygning
*
KULTUR
OGUNDERVISNING
Skolebygning
611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
615 Kombinert
barne-ungdomsskole
616 Videregående
skole
619 Annenskolebygning
*

HELSE
Sykehus
719 Sykehus*
Sykehjem
721 Sykehjem
722 Bo-ogbehandlingssenter
723 Rehabiliteringsinstitusjon,
kurbad
729 Annetsykehjem
*
Primærhelsebygning
731 Klinikk,legekontor/-senter/-vakt
732 Helse-/sosialsenter,
helsestasjon
739 Annenprimærhelsebygning
*

BEREDSKAP
O.A.
Universitets-,
høgskole
ogforskningsbygning FENGSEL,
Fengselsbygning
621 Universitet/høgskole
m/auditorium,
lesesalmv.
819 Fengselsbygning
*
623 Laboratoriebygning
629 Annenuniversitets-,
høgskole
og
Beredskapsbygning
forskningsbygning
*
821 Politistasjon
822 Brannstasjon,
ambulansestasjon
Museumsogbiblioteksbygning
823 Fyrstasjon,
losstasjon
641 Museum,
kunstgalleri
824 Stasjonforradarovervåk.
avfly-/skipstrafikk
642 Bibliotek/mediatek
825 Tilfluktsrom/bunker
643 Zoologisk-/botanisk
hage(bygning)
829 Annenberedskapsbygning
*
649 Annenmuseums-/biblioteksbygning
*
830 Monument
840 Offentligtoalett
*) ellerbygningsomharnærtilknytning
til/
tjenerslikebygninger
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Vedlegg nr.

Nullstill

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174
Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder
Opplysningene gjelder
Gnr.

Eiendom/
byggested

Bnr.

57

612

Festenr.

Bygningsnr.

Bolignr.

Postnr.

Poststed

Seksjonsnr.

Adresse

L ahammar32

Kommune

K armøy

Skudeneshavn

4280

Forhåndskonferanse
Pbl § 21-1

Ja

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger

Nei

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19
Pbl § 31-2

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter/
forskrifter til pbl

Plan- og bygningsloven med forskrifter

Arealplaner

Vegloven

Vedlegg nr.

Redegjørelse i eget vedlegg

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)

B–
B–

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

125 Skudeneshavn,
Reguleringsplanfor Skudeneshavn

Planstatus
mv.

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Boliger
Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*
%-BYA

Tomtearealet

a. Gradavutnyttingiht.gjeldende
plan

%

b.Byggeområde/grunneiendom**

490.0 m2

c. Ev.arealsomtrekkesfraiht.beregn.regler

–

%-BRA / %-TU

BYA
m

2

0.0 m2

BRA
m

%

–

m

2

m

2

U-grad
2

d. Ev.arealsomleggestil iht.beregn.regler
e. Beregnet
tomteareal(b – c) eller(b + d)

Grad av
utnytting

490,0 m2

Arealbenevnelser
f. Beregnet
maks.byggeareal
iht.plan
(jf.a.oge.)

490.0 m

g. Arealeksisterende
bebyggelse

150.0 m2

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

=

BYA

BRA

BYA
2

2

m

2

–

m

2

+

m

2

=

m

2

=

m

2

2

–

i. Arealnybebyggelse

+

170.0 m2

+

m

2

+

m

2

+

317.0 m2

j. Parkeringsareal
påterreng

+

250.0 m2

+

m

2

+

m

2

+

250.0 m2

k. Arealbyggesak

=

420.0 m2

=

m

2

=

m

2

=

567.0 m2

m

2

m

%

2

l. Åpnearealersominngåri k

–

m

2

–

250.0 m2

j. Parkeringsareal
påterreng

–

m

2

–

250.0 m2

m.Arealmatrikkelen
=k–l–j

=

m

2

=

150.0 m2

Antall bruksenheter annet

Annet

0

m

2

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere
Redegjørelser

m

m

2

** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
*** Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg
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2

2

–

m2

m

m

2

Boliger

=

m2

m

1

2

317.0 m

–

Antall bruksenheter bolig

m

BTA

150.0 m2

Antall etasjer

+

2

–

34.0 %

2

BRA

h. Arealsomskalrives

Beregnetgradavutnytting(jf.e.ogk.)***

Bygningsopplysninger
som føres i
Matrikkelen

=

m

Boliger
Annet

m2
m

2

Boliger

m2

Annet

m

2

Vedlegg nr.

D–

Vedlegg nr.

D–

Vedlegg nr.

D–
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Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen
Næringsgruppekode

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører.Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode«X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

x

Næringsgrupper – gyldige koder

A
B
C
D

Jordbruk, skogbruk og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitets-, gass-, damp- og
varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avløps- og
renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

H
I
J
K
L
M
N
O

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

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

Plassering av tiltaket
Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?

Ja

Nei

Vedlegg nr.

Q–

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Kan vann og avløpssledningervære i konflikt med tiltaket?

Ja

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:
Flom
(TEK17 § 7-2)

Skred
(TEK17 § 7-3)

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

Nei

Ja

F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)
F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)
F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Andre naturog miljøforhold
(pbl § 28-1)

Vedlegg nr.

F–

S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
Vedlegg nr.
S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)
F–
S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Nei

Ja

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Nei

Ja

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Vedlegg nr.

F–

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Nei

Riksveg/fylkesveg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Nei

Kommunal veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Ja

Nei

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk

Vannforsyning
pbl § 27-1

Privat vannverk

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Beskriv

Vedlegg nr.

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Q–
Ja

Nei

Skal det installeres vannklosett?

Ja

Nei

Foreligger utslippstillatelse?

Ja

Nei

Ja

Nei

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg
Avløp
pbl § 27-2

Privat avløpsanlegg

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

Vedlegg nr.

Q–
Overvann

Takvann/overvann føres til:

Avløpssystem

Vedlegg nr.

Terreng

Q–

Løfteinnretninger
Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK?:

Ja

Blankett 5175 Bokmål

Nei

Søkes det om slik innretning installert?:

Ja

Nei
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Hvis ja, sett X

Heis

Trappeheis

Løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau

Side 2 av 2

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER

desember2017

DISPENSASJON
SØKNAD OM DISPENSASJON
For tiltak på følgendeeiendom:
Gnr:…………..

Bnr:………….

F.nr:………….

S.nr:…………...

Adresse:…………………………………………………………………………………………………
Søknadeninnsendesav :
Tiltakshaversnavn:……………………………………………………………………………………..
Ti ltakshaversadresse:…………………………………………………………………………………..
Kontaktperson:…………………………………………………………………………………………
Telefon dagtid: …………………………. Epost-adresse:……………………………………………...
Jeg / vi søker om dispensasjonfra: (settkryssfor det riktige)
Kommuneplanens
arealdel
Kommunedelplanfor ………………………………………………………………………….
Reguleringsplan(områdeplan,detaljplan,bebyggelsesplan)
Planensnavn:…………………………………………………………………………………
Plan- og bygningsloven(pbl)
Byggtekniskforskrift (TEK17)
Annet
Beskriv: ……………………………………………………………………………………….
Jeg / vi søker om dispensasjonfra følgendebestemmelseri tilknytning til ovennevnte:

For å kunne bygge/ gjøre: (beskriv hva du skal bygge/ gjøre,som for eksempel byggegarasje,
bruksendredel av eksisterendebygg fra bolig til næringosv.)

Jeg / vi søker om :
Dispensasjonetterpbl §19-1 (permanent)
Dispensasjonetterpbl §19-3 (midlertidig) fram til følgendedato:………………………
Norsk KommunaltekniskForeningwwwkommunalteknikk.no
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SAKSPROTOKOLL - 57/612 - LAHAMMAR, SKUDENESHAVN - RIVING
OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 12/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 704/19.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/5353

Arkiv: GNR 66/23
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

10.09.2019
18.02.2019

66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 597/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 597/19 ble det gitt tillatelse til oppføring av støyskjerm. Vedtaket ble påklaget av
nabo, gnr./bnr. 66/30 den 09.12.2019.
Vurdering vedrørende oversittelse av klagefrist:
Tillatelsen ble gitt 02.10.2019, og klagen ble innsendt 09.12.2019. Klagefristen er i henhold til
forvaltningsloven (fvl.) 3 uker og det må dermed vurderes om klagen skal ta til behandling til
tross for oversittelse av fristen.
I fvl. § 31 fremkommer det følgende:
«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt
a) Parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage
etterpå, eller
b) Det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.»
I denne saken har klager trodd at nabomerknaden hans var sendt inn og at han ville bli orientert
om videre utvikling i saken. Kommunen legger til grunn at han har vært i god tro med hensyn til
dette, og at klagen kan tas under behandling.
Klagen:
I klagen vises det til momenter knyttet til innsending av nabomerknad, samt at tillatelsen
påklages pga høyden på støyskjermen.
Det vises for øvrig til klagen og øvrige dokumenter fra klager.

Tilsvar til klagen:
I tilsvaret fra søker vises det til at de ikke kan behandle merknad som kommer inn flere måneder
for sent, etter vedtak og etter at tiltaket er igangsatt.
Det vises for øvrig til tilsvaret i sin helhet.

Vurdering:
Oppføring av støyskjerm er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1
bokstav a, jf. § 20-4.
Kommunen finner det uheldig at ikke nabomerknaden var med da saken ble behandlet. Likevel
er det på det rene at alle parter har fått uttale seg i forbindelse med klagesaken. Saken er

tilstrekkelig opplyst, og kommunen legger til grunn at vedtaket ville hatt samme innhold selv
om meknaden var med.
I klagen/merknaden fremkommer det at støyskjermen er for høy og vil ta all utsikt fra sjøbukta
fra klagers stuevindu.
Støyskjermen bryter byggegrense mot vei, og er dermed avhengig av dispensasjon fra regulert
byggegrense.
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.
Hensynet bak bestemmelsen er i hovedsak å ivareta trafikksikkerheten, samt å sikre mulighet for
drift og vedlikehold av vei. Omsøkt tiltak skal plasseres der eksisterende gjerde står i dag, men
blir høyere og dimensjonert for å bedre forhold knyttet til trafikkstøy på tiltakshavers uteplass.
Tiltaket er trukket inn på eiendommen, og anses ikke til å være til hinder for verken sikt eller
vedlikehold av veiarealet. Da eiendommen grenser til fylkesveg har Statens vegvesen uttalt seg
til omsøkt tiltak, og vegvesenet har ikke merknader.
Fordelen for tiltakshaver vil være at uteoppholdsarealet vil bedres da støy fra veg vil bli
redusert. Saksbehandler har vært på befaring i forbindelse med klagesaken, og ulempen for
klager anses å være små. Dette begrunnes med at omsøkt støyskjerm er plassert ca. 15-20 m fra
klagers bolig, og klagers bolig ligger noe høyere i terrenget enn omsøkte støyskjerm.

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. 597/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage på vedtak
2. Vedlegg til klage: svar på nabovarsel
3. Bilder vedlagt nabovarsel
4. Bilder vedlagt nabovarsel
5. Supplering til klage
6. Screenshot merknad
7. Screenshot signering og innsending
8. Sendt kvittering
9. Bilde signert og arkivert
10. Tilsvar til nabomerknad
11. Uttale Statens Vegvesen
12. Tillatelse til tiltak
13. Situasjonskart

14.
15.
16.
17.
18.

Søknad om tillatelse
Tegning
Foto
Støyrapport
Søknad om dispensasjon

Fra: Paul A. Herigstad <pah1975@hotmail.com>
Sendt: mandag 9. desember 2019 23.00
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: knut@edb‐tjenester.no <knut@edb‐tjenester.no>
Emne: Klage på gitt tillatelse om bygging av støyskjerm (saksnr 19/5353‐2)

Jeg viser til saksnr 19/5353‐2 i Karmøy kommune om oppsetting av støyskjerm i Avaldsnesvegen 56.
Vedlagt denne klagen er min innsendte nabomerknad til søknaden om dette tiltaket. Nabomerknaden min ble sendt inn
via Altinn.no, på mottatt nabovarsel‐link, den 23.08.19
Min eiendom, Per Sivles veg 70, grenser til Avaldsnes vegen 56, men er for tiden ikke min daglige bopæl. Jeg er bosatt i
Vindafjord kommune. Jeg sjekker innom min eiendom i Kopervik fra tid til annen, og har den siste tiden observert
omfattende byggeaktivitet på naboeiendommen (Avaldsnesvegen 56).
Tidligere idag dro jeg derfor opp til Karmøy rådhus for å forhøre meg om det var blitt gjort vedtak i denne saken.
Ettersom jeg hadde sendt inn en nabomerknad, hadde jeg forventet å bli orientert skriftlig. Men det har ikke skjedd.
Til min overraskelse var det allerede gitt tillatelse til bygging av støyskjermen den 02.10.19, uten at jeg hadde blitt
orientert, og jeg fikk av Servicetorget en kopiutskrift av tillatelsen som Karina Haga Melhus hr saksbehandlet.
Min merknad gikk på høyden på det støygjerdet som ble søkt om. Og det overrasker meg også betraktelig, at denne
merknaden som jeg sendte inn på Altinn.no innen fristen (dagen før fristen gikk ut) ikke var sendt inn sammen med
søknaden fra søkerens side.
Ettersom jeg har merknader til den omsøkte høyden på støyskjermingsgjerdet og som nabo blir direkte berørt av
tiltaket, er jeg å regne som part i denne saken. Og, da jeg ikke har fått tilsendt vedtaket/tillatelsen tidligere, kan heller
ikke klagefristen på 3 uker fra vedtaksdato 02.10.19 være gjeldende for meg. Klagefristen min må regnes fra og med
idag, 09.12.19, ettersom det var idag ‐ ved mitt personlige oppmøte på rådhuset ‐ at jeg ble gjort kjent med at tillatelse
var gitt.
Følgelig klager jeg altså herved på utstedelsen av tillatelse til bygging av denne støyskjermen fordi jeg er imot høyden
på den.
Se forøvrig mitt vedlegg, som er min nabomerknad fra 23.08.19, sendt inn via Altinn.no som svar på mottatt nabovarsel.
Jeg ber om snarlig tilbakemelding fra ansvarlig(e) saksbehandler(e) i Karmøy kommune på mottaket av denne mailen
fra meg, og om at byggearbeidet med støyskjermingsgjerdet må stanse inntil videre.
Med hilsen,
Paul Atle Herigstad
tlf. 412 21 412

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED
Gnr

Bnr

Festenr

Seksjonsnr

66

23

0

0

Kommune Karmøy
Adresse

Karmøy, 66/23, 4250 Kopervik

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom:

PAUL ATLE HERIGSTAD

Gnr.

Bnr.

Festenr.

Seksjonsnr.

66

30

0

0

Adresse

Per Sivles veg 70, 4250 KOPERVIK

Fylles ut av nabo/gjenboer:
Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.
Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg kan ikke gi mitt samtykke til dette tiltaket om støyskjerm, som naboen søker om tillatelse til å
bygge. Et støyskjermingsgjerde vil forringe ytterligere utsikten til sjøen fra stuevinduet mitt og øke
følelsen av å få huset sitt innestengt. Naboen har nemlig, for 3 år siden, oppført en hagestue på sin
eiendom, uten å søke om byggetillatelse. Hagestua satte han opp bare 0,8 m fra grensen til min
eiendom (som den gang var eid av min nå avdøde mor), og den har en høyde på 3,95 m. Min mor
gav aldri sitt samtykke til dette byggverket hans. Hagestuen stenger all utsikt til sjøbukta fra mitt
stuevindu, og gir i tillegg en klaustrofobisk følelse. Å i tillegg nå få et omlag 2 m høyt
støyskjermingsgjerde på eiendommen hans, vil stenge all sikt fra mitt hus til sjøen og forsterke
følelsen av innestengthet. For øvrig er reduksjonen av støy, ved et eventuelt gjerde, bare minimale 8
dB (en reduksjon fra 62 dB til 54 dB). Dette er så ubetydelig mengde at det kvalifiserer ikke til å gis
medhold i en søknad. Ellers vil jeg presisere at de bilder som naboen har vedlagt sin søknad ikke gir
et realistisk bilde av dagens situasjon mellom hans og min eiendom. Derfor legger jeg ved denne
merkaden to bilder, hvorav det ene er tatt fra mitt stuevindu. Med hilsen, Paul Atle Herigstad

SIGNERT AV

1

PAUL ATLE HERIGSTAD

23.08.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Fra: Paul A. Herigstad <pah1975@hotmail.com>
Sendt: torsdag 12. desember 2019 23.35
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>; knut@edb‐tjenester.no <knut@edb‐tjenester.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Hagen Terje Olav <terje.olav.hagen@vegvesen.no>; Magnus Mikkelsen
<magnus@gunleivlarsen.no>
Emne: SV: nabomerknad 66/23

Hei.
Vedlagt her er en screen-shot av min nabomerknad levert i Altinn. Som dere ser, er merkbadsbrev og alle vedlegg lastet opp
23.08.19. Det står ettertrykkelig nederst i Nabomerknadsbrevet at det er signert og arkivert i Altinn 23.08.19
Jeg har aldri tidligere mottatt nabovarsel via Altinn og kjenner over hodet ikke til den typen løsning. Jeg har hele tiden trodd at min
merknad med vedlegg var blitt sendt den 23.08.19.
Da jeg, etter min kontakt med Karmøy kommune, for fire dager siden, fikk beskjed om at nabomerknaden ikke var sendt inn
med søknaden, gikk jeg inn på Altinn for å sjekke når jeg hadde sendt inn merknaden.
Den vedlagte bilde/screen-shot var det jeg fikk se og for meg kunne det virke som sendt avgårde. Men ved nærmere ettersyn
oppdaget jeg en "knapp" helt nederst i høyre hjørne med teksten "send og signer". Jeg må få si at den var dårlig merket og
plassert. (Kanskje ved å farge den rød ville den vært mye bedre synlig.!!!)
Jeg prøvde så den "knappen" og fikk melding om at nabomerknaden ble sendt, og det kan forklare din epost om at dere ikke har
mottatt min merknad før nå.
Likevel bør jeg ikke bli skadelidende for at det tas i bruk elektronisk nabovarsel når slike løsninger er ukjente og vanskelige for
meg å håndtere. Jeg har sendt det inn etter beste evne. Datoene bekrefter dette.
For å presisere hva jeg sier i merknaden min mot nabovarselet: jeg er ikke imot noe bygging av støyskjerm i seg selv, men jeg er
imot den høyden som det søkes om. Jeg mener det bare er OK å bygge den med en høyde som er maksimalt tillatt uten søknad
om dispensasjon.
Dersom ikke min nabomerknad blir tatt til følge, vil mitt epost-brev være å anse som en klage som skal klagebehandles hos
kommunen.
Elektronisk nabovarsel er, etter min forståelse, en nyinnført elektronisk løsning, og det bør utvises hensyn til oss som ikke er vandt
til å benytte slike løsninger.
Med hilsen
Paul Atle Herigstad
Fra: Knut Nordstokke <knut@edb‐tjenester.no>
Sendt: torsdag 12. desember 2019 07:14:07
Til: postmottak.sentral@karmoy.kommune.no <postmottak.sentral@karmoy.kommune.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Hagen Terje Olav <terje.olav.hagen@vegvesen.no>; Magnus Mikkelsen
<magnus@gunleivlarsen.no>; pah1975@hotmail.com <pah1975@hotmail.com>
Emne: nabomerknad 66/23

Hei
Den 11.12.19 mottok vi merknad fra nabo med gnr 66, bnr 30 i forbindelse med tiltak på gnr 66, bnr 23. Ut av merknaden som
ble sendt via Altinn, og stemplet 10.12.2019 så bekreftes det vår tidligere påstand om at vi ikke har mottatt merknad fra denne
nabo tidligere.
Vi har vært i kontakt med E-torg/Altinn som sier at deres system ikke har hatt problemer med utsending av dette nabovarselet. Vi
forventer at Karmøy kommune følger lovverket og avviser en nabomerknad som er oss i hende nesten 4 måneder forsinket.
Kopi:
Statens vegvesen
Gunleiv Larsen AS
Paul Atle Herigstad
Eiliv Stålesen

Med hilsen

Knut Nordstokke
EDB Tjenester Norge Ltd
P.b. 3, 4291 Kopervik
Mob: 909 74 588
www.edb-tjenester.no
Følg oss på Facebook…

Fra: Knut Nordstokke <knut@edb‐tjenester.no>
Sendt: torsdag 12. desember 2019 08.14
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>; Hagen Terje Olav <terje.olav.hagen@vegvesen.no>; Magnus Mikkelsen
<magnus@gunleivlarsen.no>; pah1975@hotmail.com <pah1975@hotmail.com>
Emne: nabomerknad 66/23

Hei
Den 11.12.19 mottok vi merknad fra nabo med gnr 66, bnr 30 i forbindelse med tiltak på gnr 66, bnr 23. Ut av merknaden som
ble sendt via Altinn, og stemplet 10.12.2019 så bekreftes det vår tidligere påstand om at vi ikke har mottatt merknad fra denne
nabo tidligere.
Vi har vært i kontakt med E-torg/Altinn som sier at deres system ikke har hatt problemer med utsending av dette nabovarselet. Vi
forventer at Karmøy kommune følger lovverket og avviser en nabomerknad som er oss i hende nesten 4 måneder forsinket.
Kopi:
Statens vegvesen
Gunleiv Larsen AS
Paul Atle Herigstad
Eiliv Stålesen
Med hilsen

Knut Nordstokke
EDB Tjenester Norge Ltd
P.b. 3, 4291 Kopervik
Mob: 909 74 588
www.edb-tjenester.no
Følg oss på Facebook…

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Region vest

Anna Synnøve Hvass / 46788870 19/217565-3

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

19/5353-3

02.10.2019

Fv. 511 - Svar på sak til uttale - gnr. 66 bnr. 23 - Kopervik gjerde/støyskjerm mot vei -Karmøy kommune
Viser til sak til uttale mottatt 16.09.2019. Saken gjelder oppføring av støyskjerm innenfor
byggegrense langs Fv. 511.
Statens vegvesen har ingen merknader til Karmøy kommune sitt vedtak.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Hvass Anna Synnøve

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

teknisk etat

Statens vegvesen - Region vest
v/Terje Olav Hagen, Askedalen 4
6863 LEIKANGER

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

02.10.2019
Karina Haga Melhus
19/5353-2
50825/19
GNR 66/23

TILLATELSE
Karmøy kommune godkjenner søknad om støyskjerm.
Søknaden regnes fullstendig fra 28.08.19.
Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert sak nr.

§20-1h/i. Oppføring av innhegn. mot vei, skilt, rekl. o.l..
Avaldsnesvegen, Austreim
66/23
Statens vegvesen - Region vest
Statens vegvesen - Region vest
597/19

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-4 godkjennes søknaden, vedlagt
 tegninger, mottatt dato: 28.08.19
 situasjonskart, mottatt dato: 28.08.19
Søknaden gjelder oppføring av støyskjerm.
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon fra samme lovs § 12-4 om virkning
av reguleringsplan, herunder byggegrense langs veg. Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter
at dispensasjon er gitt, faller dispensasjonen bort.
Det er ikke merknader til søknaden.
Saksbehandlingsgebyr må være betalt før arbeidene kan settes i gang.
Tiltaket tillates nå igangsatt.

Sektor areal og byggesak behandlet denne sak etter myndighet tildelt sektoren.
Når arbeidet er ferdig, skal tiltakshaver skriftlig be om ferdigattest på eget skjema.

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

Kommunen gjør særlig oppmerksom på
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket blir utført i tråd med gjeldende regelverk.
Ansvar
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket utføres i samsvar med bestemmelser gitt i og i medhold av
plan- og bygningsloven med forskrifter.
Avfall
Med hjemmel i plan- og bygningslovens (PBL) § 29-8 og teknisk forskrift kap. 9 skal tiltak i PBL
Kap.20 tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Håndtering av avfallet skal
dokumenteres ved kvittering fra deponiplass som skal innleveres ved søknad om ferdigattest.
Beliggenhet
Tiltaket skal plasseres der eksisterende gjerde står i dag, se situasjonskart. Dette tiltak krever ikke
utstikking av beliggenhet i plan og høyde, forutsatt at nøyaktig trasé for grense mot nabo er
kjent. Søker er ansvarlig for at tiltaket plasseres som omsøkt.
Det forutsettes at ingen deler av tiltaket kommer nærmere gassledning eller offentlig vann- eller
avløpsledning enn 4,0 m. Ved evt. tvil må det tas kontakt med VAR-avdelingen.
Opplysninger om byggesaken
Arealplan
Regulering
Formål

: R3010 G/S-veg Bygnes - Søylebotn
: Bolig

I søknad:
Støyskjerm
Høyde
Lengde
Grad av utnyttelse

: 2 meter
: 11 meter
: Uendret

Avstand
Nabogrense
Nærmeste bygning
Veimidte

: 4,4 meter
: 0 meter
: 8,4 meter

Miljømessige konsekvenser
Tiltaket plasseres på areal som har bebygd og opparbeidet. Tiltaket vil ikke berøre særlige
naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige konsekvenser.
Uttale fra andre myndigheter
Det foreligger uttale fra Statens vegvesen datert 02.10.19. Statens vegvesen har ingen merknader
til at støyskjermen bryter med byggegrense langs fylkesveg.
Dispensasjoner
Tiltaket er i strid med reguleringsplanen, 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
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i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Søkers begrunnelse:
«Det søkes om å endre del av eks. levegg/gjerde til støyskjerm. Dette for å få ned støynivå på
uteareal til et akseptabelt nivå. På grunn av at eks. levegg ligger innenfor byggegrenselinje til veg
så må vi søke om dispensasjon for dette og har følgende informasjon om tiltaket: Det er en eldre bolig som
ble bygget lenge før dagens trafikkmønster. Det er derfor nødvendig med støydempende tiltak for redusere
støy slik at uteplassen oppnår de krav myndighetene har satt.
Det står en levegg/gjerde her fra før slik at det kun er høyden og kvaliteten som blir endret.
Plasseringen har vært slik i mange år og den har ikke hindret vedlikehold av offentlig veg
(snøbrøyting etc). Den er heller ikke til hinder for fri siktlinjer. Formål bak bestemmelsen vil ikke bli
vesentlig tilsidesatt, tiltaket er i henhold til myndighetenes krav mot støy og vi mener derfor at fordelene er
langt større enn ulempene».
Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense langs veg:
Hensynet bak bestemmelsen er i hovedsak å ivareta trafikksikkerheten, samt å sikre mulighet for
drift og vedlikehold. Omsøkt tiltak skal plasseres der eksisterende gjerde står i dag. Tiltaket er
trukket inn på eiendommen, og anses ikke å være til hinder for hverken sikt eller vedlikehold av
veiarealet. Det er etter en konkret vurdering konkludert med at hensynet bak bestemmelsen ikke
er satt til side.
Eiendommen vil etter omsøkt tiltak oppnå bedre utemiljø da støyskjermen er dimensjonert for å
bedre disse forhold. Det er ingen vesentlige ulemper knyttet til plasseringen av støyskjermen, og
dispensasjon gis.
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og anbefaler at det
gis dispensasjon.
Visuelle kvaliteter
Lovfestede estetiske krav er ivaretatt.
Vurdering og konklusjon
Godkjennes som omsøkt.
Varighet og klageadgang
Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den
kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9. Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det
endelige vedtaket i klagesaken. Ønskes tiltaket endret, må endringene omsøkes særskilt som
endring av tillatelse og endringen må være godkjent før den gjennomføres.

3

Klagefristen er tre uker
Tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er
ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
Med hilsen
Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef
Karina Haga Melhus
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Edb-Tjenester Norge Limited, Postboks 3, 4291 Kopervik
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/5353-2

Gnr/bnr: 66/23

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

Søknad, §20-4
BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Dispensasjon
Godkjenning av foretak
Personlig godkj. ansvarsrett
TILLEGGSGEBYR
Timearbeid
Ulovlig arbeid

2260

AREAL

KODE

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

3.14

1

6475

6475

PROSENTSATS

GEBYR

DELSUM

TOTALT GEBYR

8735

For mer informasjon, se gjerne www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/

02.10.2019

dato
Karina Haga Melhus

saksbehandler
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Dato:

10.08.2019
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KARMØY KOMMUNE
TEKNISK ETAT

Eks levegg/gjerde oppgraderes til støyskjerm

2 7 AU6.2019

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 og SAK kap. 3
Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matri

l»

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

[we»
[Ne

[]»

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?

r11111

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl § 21-7 tredje ledd
Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).
Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere?

Søknaden gjelder
Eiendom/
byggested

Gnr.

'Bnr.

66

23

Sel<.s:onsnr. Bygnmgsrr.

, Festenr.

Bolignr.

' Kommune

Karmøy kommune
Postnr.

Adresse

Poststed

4250

A valdsnesvegen 56

KOPERVIK

Mindre llltak til bebygd eiendom, pbl § 20-4 og SAK kap. 3

D

D

Tilbygg < 50 m2
Frittliggende bygning (ikke boligformål)< 70 m2
Skilt/reklame (SAK10 § 3-1 d)
:]· Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, Jf.pbl § 20-4 bokstav b) og SAK10 § 3-2
Midlertldlg
bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)
Tiltakets art

'

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving
'

av tiltak som nevnt i SAK10 53-1

Oppretting/endring
av matrikkelen het

J

Ja

, 7 Grunn'_J eiendom

Anleggsteiendom

Nei

-

I Festegrunn
:___J over 10 år

_j

Arealovertoring

i--

;}Annet:

Eks. gjerde/levegg oppgraderes til støyskjerm

r

- Beskriv
-- -

i

] Planlagt bruk/formål

---------------------

støyskjerm for uteplass/støytiltak

Arealdisponering
Sett kryss tor gjeldende plan

Planstatus

mv.

]

_,

Reguleringsplan

Areade av kommuneplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

3010 GIS VEG BYGNES - SYLEBOTN
BYA eksisterende

Areal

BYA nytt

Sum BYA

BRA eksisterende

uendret

BRA nytt

Sum BRA

Tomteareal

uendret

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes pa www.db2k,no eller kontakt kommunen

Det er ikke foretatt beregning da eks. levegg/gjerde skal oppgraderes til støyskjenn. BYA/BRA forblir
uendret
Grad av
utnytting

Plassering

L»

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?
Plassering
av tiltaket

[le

Kan vann- og avIøpssledninger være i konflikt med tiltaket?

[J

Ja

[xhNe

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Minste avstand til nabogrense
Avstand

4

_0

Minste avstand tll annen bygnling
Minste avstand til midten av vei

Blankett 5153 Bokmål

8.4

---

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

Vedlegg nr.

Q-

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Vec·egg nr.

Q-

m
m
m

01.01.2019

Dette skal vises på situasjonsplanen
Side 1 av2

Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)
Flom
(TEK17 5 7-2)

Skal byggverket plasseres I flomulsatt område?

Skred
(TEK17 § 7-3)

x

Andra naturog mllføforhold
(pbl § 28-1)

Foreligger det vesentlig ulemnpe som følge av natur-og miljøforhold?

X

Nel

'L

Vedlegg nr.

Ja

Skal byggverket plasseres I skredutsatt ornrde?

X

Vedlegg nr.

{ve

Ne»

r--: Ja

Nei

Vedlegg nr.

Dersom ja, beskriv kompenserendetiltak I vedlegg

L...J

Tllknytnlng tll veg og ledningsnett
Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Adkomst
vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

va

Tomte her adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

[X]Ne»

Er avkjaringstillatelsegitt?
Er avkjaringstillatelsegit!?

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

D Avløpssystem

Takvann/overvannføres til:

Ov

Riksveg/fylkesveg
Kommunal veg

D Ja
D Ja

D Nei
D Nei

Ja

Nei

[]rerenos

• og "Avløp' skei kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.
Feltene 'Vannfors
Tilknytni
old til tomta
Vannforsyning
pbl §§ 27-1,
27-3

B

Offentligvann

, Privat vannverk"

Annen privat vannforsyn

" Beskr

vann"

Annen privat vannforsyning, ikke inn
Dersor vanntilforsel torutsetter tilknytning til
'vat leji9,e
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglys
iin¢?

er [Ja

[_]Prvat

avMopsanlegg

Q-

</

Tilknytning i forhold til tomta
[jottentlig
avlopsanlegg
Avløp
pbl §§ 27-2,
27-3

' Ved'egg n:.

, Nei

, Nei

Skal det installeres vannklosett?

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

, Nei

nr.

Q-

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Nr. fra-

Dispensasjonssaknaderinnvilget dispensasjon

EB

1-

Kvittering for nabovarse/Opplysninger gitt i nabovarseVnabomerknader/kommentarertil
nabomerknader

C

1 --

Sltuasjonsplan/avkjøringsplan

D

1

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende)

E

Tegninger plan, snitt, fasade (ny)

E

til

-

Ikke
relevant

'
i-·

'

I -/
2 -3

Uttalelse/vedtakfra annen myndighet SAK105 6-2 og pbl 21-5
Rekvisisjon av oppmålingslorretning

J

Andre vedlegg

Q

Erklæring og underskrift
Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføretiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggtekniskforskrift og gitt tillatelse.
Navn

Postnr.

5528

Renncsygata 16
Underskrift

20.08.2019

-----

It
Gjentas med blokkbokslaver

@

Poststed

HAUGESUND

E-post

terje.olav.hagen@vegvesen.no

/

"

Eventuell organisasjonsnr.

'

971032081

TERJE OLA V HAGEN

Blankett 5153 Bokmål

91876642

91876642

Adresse

Dato

Mobiltelefon

Telefon (dagtid)

Statens vegvesen

Utgitt av Dlrektoratet for bygglvalitet

01.01.2019
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E
Bnr 66/23

Adresse:

Boliatvpe: Enebolia

11859380
0
N

Version:

Avaldsnesveaen 56

Dato:

Etter-situasjon: Tiltak 1

;ituasion: Basis

Side:

28.04.2016

1 av 8

Kilde: Vea

±
o

-::;:

3

Tiltak fasade:

Torgeir og Anna Tyse

Balansert ventilasjon: Tiltak uteplass:

)

} nad:

Ja

Ja

Ja

:z:

fs
..
,,

II i

tt.

3a

I I

i

I '

4 I

Enebolig i tre etasjer med trefasade, oppført i 1912. Bygget ut og renovert på slutten av 90-tallet. Yttervegg i
bindingsverk.

MOTTATr
Beregnede lydnivåer inne (dB)
Rom

L-A,ekv,24t

LpA,ekv,24t

før tiltak

etter tiltak

Tiltak:

Stue/Kjøkken
1. etasje

40

30 Fire vinduer skiftes. Innvendig tiltak på yttervegg.

Loftstue
2. etasje

40

29 To vinduer og en dør skiftes. Innvendig tiltak på yttervegg.

Soverom 1
2. etasje

< 30

Ingen tiltak nødvendig.

Soverom 2
2. etasje

< 30

Ingen tiltak nødvendig.

Soverom 3
3. etasje

39

30 Ett vindu skiftes. Innvendig tiltak på yttervegg. Innvendig
tiltak på skråtak. Innvendig tiltak på knevegg.

Soverom 4
3. etasje

41

30 Ett vindu skiftes. Innvendig tiltak på yttervegg. Innvendig
tiltak på skråtak. Innvendig tiltak på knevegg.

Soverom 5
3. etasje

Ingen tiltak nødvendig.

Generell beskrivelse av tiltak:
Atte vinduer og en dør skiftes. AIie med Rw+Ctr= 38 dB.
Balansert ventilasjon installeres og alle ventiler tettes.
Innvendig tiltak på yttervegg, innvendig fasadeisolasjon: Yttervegg pafores innvendig, frittstående stender, 70 mm
mineralull + 2 x 13 mm gipsplate.
Innvendig tiltak på yttervegg, innvendig fasadeisolasjon 2: Yttervegg påfores innvendig, 70 mm mineralull + 2 x 13
mm gipsplate.
Innvendig tiltak på skråtak: Eksisterende innvendig plate + dampsperre + isolasjon rives. Paforing med 2 x GU
mellom sperr, 100 mm mineralull totalt+ dampsperre+ 2 x 13 mm gips i akustikkprofil.

Mulnconsult

Statens vegvesen

Gnr/Bnr 66/23
ID:

11859380

Adresse:

Avaldsnesveaen 56

Boliatvpe: Enebolia

Før-situasjon: Basis

Dato:

Etter-situasjon: Tiltak 1

Version:
28.04.2016

Side:

1
2 av 8

Kilde: Vea

Innvendig tiltak på knevegg, innvendig fasadeisolasjon: Knevegg påfores innvendig, 50 mm mineralull + 2x 13 mm
gipsplate.
Plassering av tiltak er angitt på planskisse.

Spesielle merknader:
Det er kontrollert hvorvidt maksimalnivå er dimensjonerende i forhold ekvivalentnivå for soverom, og dimensjonert
tiltak med hensyn på dette der det er relevant.
Tiltak forutsetter at brukstillatelse for aktuelle rom er gitt og at gjeldende byggeforskrifter er fulgt.
Tiltak er beskrevet med utgangspunkt i visuell befaring. Ved detaljprosjektering vil det kunne avdekkes forhold som
medfører endring av tiltaksløsning og/eller beskrivelse.
Beregningsinformasjon:
Trafikkdata: ADT 5 000, hastighet 40 km/t, tungtrafikkandel 7 % (kilde Statens vegvesen).
Program utendørs støy: Novapoint versjon 19.35.
Program innendørs støy: Støybygg Ill versjon 3.0.103.
Innendørs verdier beregnet med 2 dB sikkerhetsmargin på vinduer.
Grenseverdi LpAekv24t 30 dB innendørs i henhold til plan- og bygningsloven.
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Statens vegvesen

Gnr/Bnr 66/23
ID:

11859380

Adresse:

Boliatvpe: Enebolia

Før-situasjon: Basis

Version:

Avaldsnesveaen 56
Dato:

Etter-situasjon: Tiltak 1

28.04.2016

Side:

3 av 8

Kilde: Vea

Etasje 1.

In,enchg

fasadeisolasj0on

innendig

'asadersciasyon

2
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Mulnconsult

Statens vegvesen

Gnr/Bnr 66/23
ID:

11859380

Før-situasjon: Basis

Adresse:

Avaldsnesveaen 56

Boliatvpe: Enebolia

Dato:

Etter-situasion: Tiltak 1

Version:
28.04.2016

Side:

4 av 8

Kilde: Vea

Etasje 2.

--

-/-

LJtenhig

fasadeiolason
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Mulnconsult

Gnr/Bnr 66/23

Adresse:

ID:

Boliatvpe: Enebolia

11859380

Før-situasjon: Basis

Avaldsnesveoen 56
Dato:

Etter-situ as ion: Tiltak 1

Version:
28.04.2016

Side:

5 av 8

Kilde: Veq

Etasje 3.

.'

egnfcrklar
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Sfte

-/-

mndu dcr

LUtwendig fasadeiso'as]r

inn endig

fasadisolasyon

Inn.endig fasadeislasyn
:nn.endig

--------·1

tltak
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2

ne.e;;g
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Mulnconsult

Statens vegvesen

Gnr/Bnr 66/23

Adresse:

ID:

Boliatvpe: Enebolia

11859380

Før-situasjon: Basis

Beregnet lydnivå på
uteplass Lae (dB)
Før
tiltak

62

Lengde

Etter tiltak

54

Dato:

Etter-situasjon: Tiltak 1

Type skjerm

Lokal

Version:

Avaldsnesveaen 56

8,8 m

Total
høyde

2

m

Side:

28.04.2016

6 av 8

Kilde: Vea

Materialvalg

Annet
1,8 m høy skjerm
relativt overkant
høyeste terrassenivå.
Erstatter eksisterende
erde.

Tre og glass

4

N

I

t
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Statens vegvesen

Gnr/Bnr 66/23

Adresse:

ID:

Boliatvpe: Enebolia

11859380

Før-situasjon: Basis

Avaldsnesveaen 56

Version:

Dato:

Etter-situasjon: Tiltak 1

Side:

28.04.2016

7 av 8

Kilde: Vea

Tiltak ventilasjon: Balansert ventilasjonsanlegg.
For å unnga a apne vinduene for lufting av boligen tilbys det etablere et balansert ventilasjonsanlegg.
Med balansert ventilasjon skjer både tilførsel av friskluft og avtrekk av brukt luft ved hjelp av elektriske vifter.
Viftene er montert i et vifteaggregat som blir plassert på egnet plass i boligen, fortrinnsvis loft eller kjeller.
Brukt luft trekkes ut fra fuktige rom som kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Den brukte luften varmer opp en
varmegjenvinner i aggregatet. Frisk luft utenfra varmes opp i varmegjenvinneren før den føres inn til stue og soverom. I
tillegg kan luften bli varmet opp med elektrisk varme. Luftmengden i hvert enkelt rom justeres til rommets størrelse.
Luften føres gjennom kanaler mellom aggregatet og alle rom i boligen. Kanalene blir kledd inn med kasser der hvor
kanalene er synlig i rommet. Kanaler på loft, i kjellerrom og i boder blir ikke innkasset. Balansert ventilasjon med
varmegjenvinner kan gjenvinne 60-90 prosent av varmen fra avtrekksluften. Luften renses med et filter på veien inn slik
at luftkvaliteten blir bedre. Dette filteret må skiftes med jevne mellomrom. Aggregatet blir isolert for vibrasjonsstøy.
Bruk av balansert ventilasjon kan gi huseier noen ekstra kostnader for drift av anlegget, filterskift og økt varmetap i
boligen.
Skisse som viser prinsipp for balansert ventilasjonsanlegg:

t
Loft

Stue

Bad

Kjøkken

Soverom

t
o

I

0000

D
Mulconsult
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Statens vegvesen

Gnr/Bnr

66/23

Adresse:

Avaldsnesveqen 56

ID:

11859380

Boliatvpe:

Enebolia

Før-situasjon:

Basis

Etter-situasjon:

Dato:
Tiltak 1

Version:
Side:

28.04.2016
Kilde:

8 av 8

Vea

MOT7Arr
?7Au6.%

Mulnconsult

Statens vegvesen

Kvalitetsdokumentasjon

EDB Tjenester Norge Ltd

I
-

www.edb-tjenester.no
knut@edb-tjenester.no
Org.nr.: 991201912

P.b. 3
4291 KOPERVIK

Telefon: 90974588
Mobil:
90974588
Faks:

Prosjektnavn:

Byggmester Gunleiv Larsen AS - Stoyskjerm
Avaldsnesvegen 56 (Tyse)

Programversjon:
System utarbeidet:
HMS revidert:
KS revidert:
Utgave nr.:
Utskriftsdato:

Leveringsadr.:

Avaldsnesvegen 56

Sign.ansvarlig:

Gnr./Bnr.

66 , 23

Sign.dato:

Kommune

Karmøy kommune

11.0.1
15.10.2010
03.04.2019
12
20.08.2019

Karm9y kommune
P.b. 167
4291 Kopervik

Kopervik 20.08.19

Vedr.: Søknad om dispensasjon gnr. 66, bnr. 23

Det søkes om å endre del av eks. levegg/gjerde til støyskjerm. Dette for å få ned støynivå på
uteareal til et akseptabelt nivå. På grunn av at eks. levegg ligger innenfor byggegrenselinje til veg
så må vi søke om dispensasjon for dette og har følgende informasjon om tiltaket:
Det er en eldre bolig som ble bygget lenge før dagens trafikkmønster. Det er derfor nødvendig
støydempende tiltak for redusere støy slik at uteplassen oppnår de krav myndighetene har
satt.
Det står en levegg/gjerde her fra før slik at det kun er høyden og kvaliteten som blir endret.
Plasseringen har vært slik i mange år og den har ikke hindret vedlikehold av offentlig veg
(snøbrøyting etc). Den er heller ikke til hinder for fri siktlinjer.
Formål bak bestemmelsen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt, tiltaket er i henhold til
myndighetenes krav mot støy og vi mener derfor at fordelene er langt større enn ulempene.

Med hilsen

MOTTATT
Knut Nordstokke
Edb Tjenester Norge Ltd
P.b. 3, 4291 Kopervik
for: Statens vegvesen
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Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 13/20
Behandling:
Midtun (FrP) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingvill Granodd
19/5504

Arkiv: GNR 148/1046
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

18.02.2020

148/1046 - NORHEIM - TILBYGG FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK –
DISPENSASJON FRA MAKS. TILLATT BRUKSAREAL INNENFOR PLANOMRÅDET

Forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 12-4 avslås søknad om dispensasjon fra regulert
BRA innenfor planområdet.

SAKSFRAMSTILLING
Konklusjon:
Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt bruksareal innenfor planen kan ikke gis da
hensynet bak planen settes til side og vil gi presedens. Planen må endres før arealbegrensningen
kan overskrides.
Hensynet bak bestemmelsen er å bygge opp rundt et attraktivt sentrum på Norheim. Det er et
mål i ATP å legge til rette for kompakte og attraktive sentrum.
Foreliggende søknad og varslet utvidelse av den videregående skolen, samt ledige arealer
innenfor planen, må vurderes samlet i en planprosess. Da vil man kunne definere nærmere hva
sentrum på Norheim omfatter, eventuelt om det skal utvides sørover eller nordover. Det er stort
press på de sentrumsnære næringsområdene på Norheim, for å få tillatelse til detaljhandel,
serivce, tjenesteyting m.m. En utvidelse av Norheim sentrum må derfor skje etter en plan og ikke
etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Styrking av sentrum og en god utnyttelse av
kollektivknutepunktet og gang- og sykkelveger vil også bli tatt hensyn til gjennom et planarbeid.
Tilfeldige dispensajoner vil ikke ivareta hensynet bak bestemmelsen og en kan derfor ikke gi
dispensasjon.
Historikk:
Omsøkt tiltak er en del av reguleringsplan R5079 – Spannadalen. Reguleringsplanen åpner for
ulike formål forretning, nær
ingsbebyggelse, bensinstasjon, undervisning og forretning/kontor.
Paragraf 41 i bestemmelsene angir at maksimalt samlet bruksareal innenfor planområdet kan
være 15 000 m2. På gjeldende eiendom er det gitt tillatelse til å føre opp en
trampolinepark/lekeland. I tilknytning til trampolineparken, er det nå ønske om å føre opp
tilbygg for Paddletennis. Dette medfører en utvidelse i forhold til allerede godkjente tiltak, slik at
samlet bruksareal blir 530 m2 over øvre tak for bruksareal, jfr § 41 i bestemmelsene.
I referatet fra forhåndskonferansen 19.04.18 for trampolineparken ble det opplyst at det vil være
behov for planendring ved en utvidelse av tiltaket. Det ble avholdt oppstartsmøte 29.06.18 for en
endring av BRA i planen. Planendringen ble ikke gjennomført. I stedet søker de om en
dispensasjon fra planbestemmelsen.
Videre ønsker videregående skole på nabotomta å sette opp en hall for tømrerlinja. En slik
søknad vil ytterligere utfordre samlet bruksareal på 15000 m2 for reguleringsplanen sett under
ett.
Søknad om dispensasjon:
Tiltakshavers begrunnelse:
Se for øvrig vedlagt dispensasjonssøknad m/supplerende informasjon:

Tiltaket det nå søkes om vil overstige de kvm planen åpner opp for. Tilbygget utgjør et areal på 625,92 kvm
BYA og vil inneholde arealer for paddle - tennis og vil utgjøre en separat del i forhold til hovedbygget. Padle
- tennishall - delen skal være ubetjent og vil ikke inneholde funksjoner som servering, personalrom o.l.
Det vil være en overskridelse på 531 m² som opp fattes å være marginal (ca. 3,5 %) i forhold til det som er
tillatt innen planområdet. Uansett ser vi overskridelsen som ubetydelig i forhold til de 170.000 m2 som
fylkeskommunen mente planen kunne resultere i da de fremmet sin innsigelse til planen sin utnyttingsgrad
i 2016.
Søker viser til at bestemmelsen har bakgrunn i fylkeskommunens krav om KU, og viser til KUforskriftens krav om KU for 15 000 m2 næringsareal, jfr. vedlegg I pkt. 24. De viser videre til
Regjeringens planleggingsveileder for å definere begrepet næringsareal: Næringsbebyggelse
omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet, mens forretning, handel og tjenesteyting ikke inngår≫.

Forretningen er pa s 79 definert å være ≪areal for forretning, det vil si virksomheter som i hovedsak driver
med kjøp og salg av varer≫. Søkers konklusjon er derfor at det kan bygges 15 000 m2 nærings- og

tjenesteytingsareal i tillegg til forretningsarealet. De mener derfor prinsipielt at tiltaket ikke er
avhengig av dispensasjon. Sekundært hevder de at dersom arealoverskridelsen skal behandles
som en dispensasjon, så er deres argument en begrunnelse for at hensynet bak bestemmelsen
ikke vil bli satt til side.
Uttalelse fra berørt myndighet:
Rogaland fylkeskommune, Regionalplanavdelingen, har avgitt uttalelse. De sier:
Reguleringsplanen slik den foreligger har vært gjennom en lang prosess, blant annet med innsigelser fra
Rogaland fylkeskommune. Innsigelsen av knyttet til manglende oppfølging av føringer i regional plan for
areal og transport på Haugalandet.
Ett av hovedprinsippene i regionalplan for areal og transport på Haugalandet er at besøks- og
arbeidsplassintensive virksomheter skal lokaliseres til sentrumsområdene for å styrke og vitalisere disse.
Målet er at ved å konsentrere arbeidsplasser, handel og boliger til sentrumsområder, oppnås reduksjon i
transportarbeidet, sosial og annen infrastruktur blir rimeligere for kommunen og det gir store
folkehelsegevinster blant annet fordi gange og sykkelandelene blant befolkningen øker.
Bakgrunnen for innsigelsene til reguleringsplan R5079 var at bestemmelsene i reguleringsplanen la til
rette for stor grad av besøks- og arbeidsplassintensive arbeidsplasser utenfor det som var avsatt til
sentrumsområde ved Norheim. (…) Planen hadde usikkerhet knyttet til besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter.

Etter mekling ble en enige om at et øvre tak for bruksareal på 15000 m2 for hele planområdet. Et slikt øvre
tak ville bidra til å sikre at det ble lagt visse begrensinger for omfanget av besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter, og for å sikre at aktivitet i Norheim næringspark ikke ville komme i vesentlig konflikt med den
funksjonen sentrumsområde på Norheim var tenkt å ha.
I vurdering av om det bør gis dispensasjon for arealgrensen, vil den avgjørende vurderingen være om økt
bruksareal innenfor den reguleringsplanen vil kunne komme i vesentlig økt konflikt med målet om å bygge
opp rundt et attraktivt sentrum på Norheim. Som nevnt tidligere, er et av hovedgrepene i regional plan på
Haugalandet å legge til rette for kompakte og attraktive sentrum. Det å etablere besøks- og publikumsretta
aktivitet i kort avstand til sentrum vil etter vår vurdering bidra til å undergrave denne målsettingen.
Et trampoline-/paddletennis-anlegg er utvilsomt en type tiltak som faller inn under begrepet besøks- og
publikumsretta aktivitet, jfr regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Økt areal vil også utvilsom
føre til økt besøkt og mer publikumsaktivitet.
Jfr §19 – 2 i plan- og bygningsloven kan dispensasjon ikke 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. I og med at det her blir åpnet for
publikumsretta aktivitet på et større areal enn det som tidligere har vært avtalt gjennom en
omfattende planprosess, kan fylkesrådmannen ikke se at fordelene med å gi dispensasjon er klart
større enn ulempene, og vil derfor frarå at det blir gitt dispensasjon. (Administrasjonens
utheving).
Fylkesrådmannen har tidligere behandlet endring av plan 5079. I uttalelsen til den foreslåtte planendringen
datert 03.01.19, pekte Fylkesrådmannen på at planen slik den er formulert er uklar. Fylkesrådmannen rådet
kommunen til at det ble fastsatt et konkret maksimalt bruksareal for hvert av delområdene, i tillegg til
høydebegrensinger for bygg innenfor hvert delområde. Fylkesrådmannen mente at dette på en bedre måte
ville sikre at planen kan realiseres i tråd med planformålene og avklare hva de 15000 m2 som det er gitt
åpning for i planen, faktisk skal brukes til.
Dersom kommunen vurderer å gi tillatelse til etablering av et paddletennisanlegg ut over den
arealbegrensingen reguleringsplanen setter, ber fylkesrådmannen igjen kommunen vurdere å gjøre planen
mer detaljert, jfr tidligere innspill. Mindre dispensasjoner i ulike delområder er uheldig og vanskeliggjør
også en helhetlig vurdering av om økt publikumsretta aktivitet i Norheim næringspark vil bidra til å
undergrave målet om å etablere et attraktivt og kompakt sentrum på Norheim. Særlig når kommunen vet at
andre tilsvarende dispensasjoner er like om hjørnet, bør sakene behandles som endring av plan og ikke som
isolerte dispensasjoner.
Vurdering av om dispensasjon bør gis:
Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få
rammetillatelse.
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.

Hensynet bak bestemmelsen
En naturlig forståelse av reguleringsplanens ordlyd er at planen tillater maksimalt et samlet
bruksareal på 15 000 m2, uavhengig av bruk. Øvrige bestemmelser i planen forsterker argumentet
at forretning regnes som næringsvirksomhet, ettersom § 1 tillater service-, verksted-, lager- og
handelsformål i området FOR1. I området F/K1 tillates forretning/kontor, hver for seg eller i
kombinasjon. Kommunen vil derfor mene at arealberegningen ikke kan vurderes for den
spesifikke bruken av bygningene, men må vurderes ut i fra hva de er regulert til. Bygninger som i
dag er godkjent brukt til forretning, kan senere bruksendres til annen næring og tjenesteyting.
Når det gjelder en overskridelse av arealbegrensningen, så mener vi det må vurderes nærmere
om dette kan komme i konflikt med intensjonene i ATP. En overskridelse av arealbegrensningen
krever vurderinger for et større område på Norheim, og hensynet bak bestemmelsen vil dermed
settes til side ved en dispensasjon.
Fordeler og ulemper
Søker argumenterer med at en dispensasjon vil bety at reguleringsplanens og kommuneplanens
rammer for utbygging kan utnyttes. Kommunen viser her til at reguleringsplanen er utarbeidet
på bakgrunn av kommuneplanen og det er ingen motstrid mellom formålet i reguleringsplan og
kommuneplan. Utgangspunktet er at reguleringsplanen skal følges og dispensasjon kan bare gis
på gitte vilkår. At reguleringsplanen er ny taler for at planens vurderinger er relevante og at
avvik fra planen krever planendring i stedet for en dispensasjon. Dispensasjon eller planendring
kan uansett ikke gis uten en nærmere høring og vurdering i forhold til ATP og KU-forskriften.
Tiltakets bidrag til områdets kulturtilbud og gode plassering i forhold til kollektivtilbud og øvrig
infrastruktur er positivt, men gjelder ikke særlig for dette tiltaket. Andre kommende prosjekter
innenfor planen vil kunne hevde det samme.
Den store ulempen med å gi dispensasjon, i stedet for å foreta en planendring, er at
utbyggingsomfanget og formålstypen innenfor planen fremdeles vil være uavklart. En
dispensasjon skyver problemet ut i tid, men løser det ikke.
Presedens
Det er også holdt veiledningsmøte med tiltakshaver fra den videregående skolen på
naboeiendommen. De ønsker å sette opp en hall for tømrerlinjen. En dispensasjon for tilbygget
for paddle tennis vil dermed gi presedens for skolens søknad. Tiltakshavers argument om at
overskridelsen er liten, kan ikke tillegges stor vekt, da det vil åpne for flere og større
overskridelser av arealbegrensningen innenfor planen. Det er derfor nødvendig å få avklart
behovet for KU og planendring nå. En avklaring nå vil gi forutsigbarhet for utviklingen av
området.

Oversikt over vedlegg:

Oversiktskart
Reguleringskart
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Tegninger
Dispensasjonssøknad
Uttalelse fra fylkeskommunens regionalplanavdeling
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Petter J. Rasmussen AS
Rådgivende ingeniører og arkitekter

Karmøy kommune
Statsråd Vinjes gate 25
4250 Kopervik

Diktervegen 8
5538 Haugesund
Tel.: 48 311 311
Direkte tel.:
Foretaksregisteret
NO 971 000 724 MVA

05.09.2019

Søknad om dispensasjon vedr. gnr. 148 nr. 1046, Nordheimsmarka, 5542 Karmsund
Bakgrunn
I forbindelse med søknad om oppføring av tilbygg på gnr. 148 bnr. 1046, søkes det nå om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan da tiltaket er i strid med planen sin bestemmelse om samlet tillatt BRA (bruksareal) innen planområdet.
Dispensasjon fra gjeldende detaljregu lering – begrensing i samlet arealbruk innen planområdet
Det søkes om dispensasjon fra Reguleringsplan, RL 5079 §41: «Det tillates maksimalt bygg på 15 000 kvm samlet
bruksareal innenfor planområdet. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Det ligger ved planbestemmelsene
en oversikt over BRA som er ‘brukt’ i de ulike byggesakene».
Tiltaket det nå søkes om vil overstige de kvm planen åpner opp for. Tilbygget utgjør et areal på 625,92 kvm BYA og vil
inneholde arealer for paddle-tennis og vil utgjøre en separat del i forhold til hovedbygget. Padle-tennishall-delen skal være
ubetjent og vil ikke inneholde funksjoner som servering, personalrom o.l.
I forhold til §41 i bestemmelsene vil samlet BRA for området med en slik utviding bli 14 924 m² (inkl.
trampolinepark/hovedbygg) + 607,45 m² (paddle-tennis/tilbygg) = totalt ~15 531 m². Dvs. en overskridelse på 531 m² som
oppfattes til å være marginal (ca. 3,5 %) i forhold til det som er tillatt innen planområdet. Uansett ser vi overskridelsen som
ubetydelig i forhold til de 170.000 m2 som fylkeskommunen mente planen kunne resultere i da de fremmet sin innsigelse
til planen sin utnyttingsgrad i 2016.
Da tilleggsdelen omfatter kun 2 baner, er ubetjent og ikke legger opp til tilskuerfunksjoner oppfatter vi at økningen i
besøksintensiteten for området vil være marginal i forhold til arealbruken. Vi vurderer det videre som en fordel at paddletennislokalene får en samlokalisering med trampolineparken da begge legger opp til aktivitet på fritida for flere
aldersgrupper. En annen fordel ved tiltaket er at skolen på nabotomten legger opp til bruk av lokaler i nærområdet for å
gjennomføre kroppsøving og tiltaket vil derfor kunne bety en utviding av tilbudet skolen kan gi. Tomten vil også få en
bedre utnyttelse. Tiltaket vil ikke kreve opparbeiding av flere parkeringsplasser.
PBL § 19-2 åpner opp for at kommunen kan dispensere fra bestemmelser gitt i eller i medhold av planen. Vi mener samlet
sett at det er flere fordeler enn ulemper knyttet til å gi tiltaket dispensasjon og at hverken hensynene bak bestemmelsen det
søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Til naboer: I forbindelse med denne søknaden vil det bli utarbeidet en konsekvensvurdering der konsekvensene tiltaket vil
ha i forhold til arealbegrensingen i planen vil vurderes nærmere. Denne vil foreligge ved innsending av rammesøknad.
Med vennlig hilsen,
for tiltakshaver,
Kim Kendel

Petter J. Rasmussen A/S
Rådgivende ingeniører og arkitekter
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Søknad om dispensasjon vedr. gnr. 148 nr. 1046, Nordheimsmarka, 5542 Karmsund
Bakgrunn
I forbindelse med søknad om oppføring av tilbygg på gnr. 148 bnr. 1046, søkes det nå om dispensasjon fra gjeldende
reguleringsplan da tiltaket er i strid med planen sin bestemmelse om samlet tillatt BRA (bruksareal) innen planområdet.

Dispensasjon fra gjeldende detaljregulering – begrensing i samlet arealbruk innen planområdet
Det søkes om dispensasjon fra Reguleringsplan, RL 5079 §41: «Det tillates maksimalt bygg på 15 000 kvm samlet
bruksareal innenfor planområdet. Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Det ligger ved planbestemmelsene
en oversikt over BRA som er ‘brukt’ i de ulike byggesakene».
Tiltaket det nå søkes om vil overstige de kvm planen åpner opp for. Tilbygget utgjør et areal på 625,92 kvm BYA og vil
inneholde arealer for paddle-tennis og vil utgjøre en separat del i forhold til hovedbygget. Padle-tennishall-delen skal være
ubetjent og vil ikke inneholde funksjoner som servering, personalrom o.l.
I forhold til §41 i bestemmelsene vil samlet BRA for området med en slik utviding bli 14 924 m² (inkl.
trampolinepark/hovedbygg) + 607,45 m² (paddle-tennis/tilbygg) = totalt ~15 531 m². Dvs. en overskridelse på 531 m² som
oppfattes til å være marginal (ca. 3,5 %) i forhold til det som er tillatt innen planområdet. Uansett ser vi overskridelsen som
ubetydelig i forhold til de 170.000 m2 som fylkeskommunen mente planen kunne resultere i da de fremmet sin innsigelse
til planen sin utnyttingsgrad i 2016.
Da tilleggsdelen omfatter kun 2 baner, er ubetjent og ikke legger opp til tilskuerfunksjoner oppfatter vi at økningen i
besøksintensiteten for området vil være marginal i forhold til arealbruken. Vi vurderer det videre som en fordel at paddletennislokalene får en samlokalisering med trampolineparken da begge legger opp til aktivitet på fritida for flere
aldersgrupper. En slik samlokalisering gjør det naturlig at foreldre kan trene Paddle Tennis samtidig som barna besøker
trampolineparken. En annen fordel ved tiltaket er at skolen på nabotomten legger opp til bruk av lokaler i nærområdet for å
gjennomføre kroppsøving og tiltaket vil derfor kunne bety en utviding av tilbudet skolen kan gi. Tomten vil også få en
bedre utnyttelse. Tiltaket vil ikke kreve opparbeiding av flere parkeringsplasser.
PBL § 19-2 åpner opp for at kommunen kan dispensere fra bestemmelser gitt i eller i medhold av planen. Vi mener samlet
sett at det er flere fordeler enn ulemper knyttet til å gi tiltaket dispensasjon og at hverken hensynene bak bestemmelsen det
søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.
Det er laget til et suplerende skriv for dispensasjonssøknaden som oppsummerer søknadsprosessen fram til nå. Skrivet
omhandler videre bakgrunnen for at bestemmelsen det her dispenseres fra ble tatt med i planen og peker på at dette er gjort
på feilaktig grunnlag. Bakgrunnen for bestemmelsen er å unngå krav om konsekvensutredning, noe det ikke skal være
grunnlag for jf. forkriften. Viser til vedlegg Q5.
Etter krav fra kommunen er det utarbeidet en forenklet konsekvensvurdering der konsekvensene tiltaket vil ha i forhold til
arealbegrensingen i planen vurderes nærmere. Denne er revidert 02.12.2019, se vedlegg Q1.

Med vennlig hilsen,
for tiltakshaver,
Kim Kendel

Petter J. Rasmussen A/S
Rådgivende ingeniører og arkitekter
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1. Bakgrunn
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS fått i oppdrag å utarbeide en konsekvensvurdering for
etablering av innendørs tennisbaneanlegg (paddle-tennis) på Norheimsmarka 11 (gnr./bnr.: 148/1046) i
Karmøy kommune.
Den 25. april 2019 ble det avholdt møte med Karmøy kommune der kommunen stilte krav om at det
utarbeides en konsekvensvurdering av å overskride maksimalkravet på 15 000 m² bruksareal slik det
fremgår av §41 i planbestemmelsene.
Norheim Handelspark AS ønsker å søke om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse §41.
Begrunnelsen for dette er at man mener at omsøkt overskridelse på ca. 530 m² er minimal. Videre anses
ikke tiltaket å være KU-pliktig.
I dette dokumentet vurderes konsekvensene av dette slik man ville vurdert disse i en konsekvensutredning i
forhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

2. Dagens situasjon
Norheimsmarka 11 ligger i Norheim næringspark nord i Karmøy kommune. I umiddelbar nærhet til Norheim
næringspark ligger fv.873 i nord, ny videregående skole i vest, Norheim boligfelt og Hestmyr idrettsanlegg/
Norheim idrettshall i sør.
Næringsparken nærmer seg ferdigstillelse, og Norheimsmarka 11 er det siste delområdet som skal bygges
ut. Norheimsmarka 11 er i gjeldende detaljreguleringsplan regulert for forretning og kontorformål (F/K1)
(Spannadalen - 148/59 M.FL ArealplanID: 1149_5079) og det er nylig gitt godkjenning om etablering av
trampolinepark på tomten.
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Norheim
næringspark

Monter

Norheimsmarka 11
Vdg.skole

Gravlund
Hestmyr/
Norheim
idrettsanlegg/hall
Kollektivholdeplass
Boligfelt

Oasen
storsenter
Figur 1: Viser plassering av Norheimsmarka 11 og Norheim næringspark.
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Figur 2: Viser gjeldende detaljreguleringsplan for Norheimsmarka 11 herunder området F/K1 (kilde Karmøy kommune).

3. Nytt tiltak
Paddletennisanlegget ønskes etablert i samme bygg som allerede er godkjent for "trampolinepark". Nytt
innendørs paddletennisanlegg medfører en utvidelse av dette bygget på om lag 605 m² BRA. Totalt BRA for
planområdet vil dermed bli ca. 15 530 m². Utvidelsen/tiltaket innebærer et større bygg enn det som allerede
er godkjent i igangsettingstillatelsen. Trampolineparken er allerede under oppføring. Utvidelsen av bygget
inneholder en egen del for paddle-tennis. Dette vil være en separat del med egen inngang der en legger opp
til to baner, garderobe og dusj/WC. Padle-tennishall-delen skal være ubetjent og vil ikke inneholde
funksjoner som servering, personalrom o.l..
Tiltakshaver vurderer at paddletennisanlegget vil være et positivt supplement til godkjent trampolinepark i
forhold til synergier i forhold til brukergrupper og aldersvariasjon mellom de ulike tiltakene.
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Figur 3: Viser utvidelse på ca. 530 m² utover det totale arealet på 15 000 m² BRA som er vedtatt i gjeldende reguleringsplan.

Figur 4: Viser utvidelse på ca. 530 m² utover det totale arealet på 15 000 m² BRA som er vedtatt i gjeldende reguleringsplan.
Tramplinepark er planlagt på sørlige del-, mens nye paddletennisanlegg planlegges på nordlige del av bygget.
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Figur 5: Viser utvidelse på ca. 530 m² utover det totale arealet på 15 000 m² BRA som er vedtatt i gjeldende reguleringsplan.
Trampolinepark er planlagt på høyre del-, mens nye tennisbaner planlegges på venstre del av bygget.

Figur 6: Viser hovedbygg for Rush trampolinepark samt utvidelse for paddle-tennis.

Figur 7: Viser hovedbygg for Rush trampolinepark samt utvidelse for paddle-tennis.
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4. Vurdering av konsekvenser av endringen
I forbindelse med denne endringen er følgende forhold og fagtema spesielt vurdert:
Overordnede planer og retningslinjer

›

Regional plan for areal og transport på Haugalandet (2017) er overordnede plandokument som skal
legge til rette for videre utvikling av regionen og fylket. Formålet med planen er blant annet:
"….bidra til at Haugalandet framstår som en attraktiv region for både innbyggere og næringsliv.
Kvaliteter som variert boligmarked, attraktive tettstedssentre og god tilgjengelighet skal videreutvikles.
Samtidig styrkes fokuset på nærhet, miljø og samhandling i regionen.
Planen legger til rette for en utvikling som bygger opp om by-, tettsteds- og grendesentre i alle deler av
regionen, slik at de i størst mulig grad kan:

›
›
›
›
›

Gi rom for vekst og utbygging av boliger, næringsvirksomhet og offentlige funksjoner.
Dekke daglige behov, skape møteplasser og styrke lokal identitet.
Gi korte avstander til handel, service, arbeidsplasser og andre funksjoner.
Tilrettelegge for å gå og sykle, eller ta bussen der det er mulig.
Videre utvikling av vegnettet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet – differensiert ut fra
forutsetninger og utfordringer i ulike deler av regionen. "

I enkelte byer skjer det en transformasjons av næringsområder, hvor det nå ønskes å oppnå mer
levende og aktivitetskapende interaksjon mellom nærings/forretningsvirksomheter, boligbebyggelse,
offentlige funksjoner og sosiale møteplasser. I regionalplanen er næringsområdet Norheim og Raglamyr
vurdert. For næringsområde(ne) er det påpekt flere problemstillinger for hvordan området er i dag og
hvordan det skal bli i framtiden: "Næringsområdene på Norheim og Raglamyr har i dag store avstander
og flater med få opplevelseskvaliteter, og de store dimensjonene innbyr i liten grad til utendørs opphold
og trivsel. Hovedvegsystemet gir sterk barriere-virkning, støy og støv, og høydeforskjeller og avstander
gjør det vanskelig å integrere næringsområdene med omkringliggende boligområder."
Videre påpekes det at "vestre del av Norheim (Norheimsmarka 11) vil oppnå høyere
kollektivtilgjengelighet og kan være egnet for noe mer intensiv utnytting enn Norheim øst og Raglamyr
sør".
Samtidig er det listet opp strategier som underbygger planens mål for utvikling av næringsvirksomhet,
by- og tettsteder, utbyggingsmønster og transport. En av strategiene er listet opp som " Lokalisere «rett
virksomhet på rett sted»".
Ny paddletennisanlegg og trampolinepark utgjør større utnytting av næringsparken, noe regionalplanen
også oppfordrer til. Anlegget i seg selv vil bidra til økt tilbud for fysisk aktivitet og være attraktivt med
nær avstand til eksisterende skoler, idrettsanlegg og beboere på Norheim. Således mener man
virksomheten er lokalisert på rett sted, hvor det også er god kollektivdekning. Anlegget vil dermed
bygge opp om regionalplanens strategi og mål for næringsparken.
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Nærmiljø, barn og unge
Som sportsgrentilbud vil tiltaket ligge strategisk plassert mellom de utvendige tennisbanene ved
Karmøyhallen (sør i Karmøy kommune) og innendørs tennisbanene til Haugesund Tennisklubb i nord
(nær Haugesund sentrum). Sør for området ligger det et større boligområdet (Norheim/Spanne) samt
eksisterende idrettsanlegg (Norheim idrettshall/Hestmyr idrettsplass. Man ser derfor muligheter for
synergier og økt bruk av nytt tiltak i forhold til godkjent trampolinepark, nærliggende skoler,
idrettsanlegg samt beboere i nærområdet.
Tiltaket vurderes å være positivt for nærmiljøet, barn og unge, da tiltaket vil være et nytt nærliggende og
annerledes aktivitetstilbud enn f.eks. de "vanlige" idrettsaktivitetene som finnes fra før på Norheim
(fotball/håndball).

›

Trafikk, kollektiv, og myke trafikanter
Adkomst til Norheimsmarka 11 er via Norheimsmarka/Norheimsvegen enten fra E134 i vest eller
Fv.873. Området er plant og ryddet for vegetasjon, hvor trafikkbildet er oversiktlig for både kjørende og
myke trafikanter.
Kundegrunnlaget for ny trampolinepark vurderes å være fra hele «Haugesundregionen», men
hovedtyngden av de besøkende vil komme fra kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær og Sveio. Det
samme antar man vil være for paddletennisanlegget. For trampolineparken forventer tiltakshaver om lag
80 kunder i hverdagen og 290 personer i helgedager, hvor 10-15% tar kollektivtransport og 10-15% vil
være sykkel og gange.
Paddletennisanlegget planlegges å holde åpent fra 07-22 alle dager i uken. Anlegget består av to
baner, hvor arealbegrensning tilsier at maksimalt 8 spillere kan trene samtidig. Det antas at det vanligvis
vil være 2 spillere per bane = 4 spillere totalt. Hovedtrykket for bruk av anlegget vurderes å være på
ettermiddag/kveld i hverdagene og dagtid i helgene.
Basert på en gjennomsnittlig treningsøkt på 1-1,5 time vil et grovestimat på antall kunder til
paddletennisanlegget være ca 10-15 økter for to baner a 4 spillere = 15 – 30 personer per dag i
hverdagene og 20 – 40 personer per dag i helgene.
Det er svært god kollektivdekning rundt paddletennisanlegget. Det er kort gåavstand til bussholdeplass,
da det går rutebuss forbi, Norheimsvegen (100m) og E134/Oasen storsenter med tilhørende
kollektivholdeplass i vest (400m). For myke trafikanter er det tilkomst via fortau/gang- og sykkelveg fra
nord, sør og vest (Norevegen, Norheimsvegen og E134).
Virksomheten i seg selv vurderes å genere lav trafikkmengde per økt, da som sagt begrensningen tilsier
min/maks 2- 8 personer per økt (1-1,5 time) for de to banene. Trafikkbelastning til Norheimsmarka 11
og paddletennisanlegget vurderes derfor å øke med 1 – 6 personbiler per økt/time ved etablering av
paddletennisanlegget. Samtidig forventes det at 1 – 2 personer vil kunne ta kollektivtransport, sykkel
eller gange til anlegget. Generelt anses paddletennisanlegget å være et tilskudd til trampolineparken.
Med dette menes at eksempelvis foreldre kan benytte seg av paddletennis mens barn og unge er i
trampolineparken. Med samkjøring av personbil for brukere som skal både til trampolineparken og
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paddletennisanlegget vil trafikkbelastning totalt sett være lavere enn stipulert ovenfor. Som vist i figur 4
vil ikke tiltaket medføre noe ekstra behov for flere parkeringsplasser.

›

Landskap og bebyggelse
Trampolineparken og tilhørende paddletennisanlegg grenser til plasskrevende virksomheter som
Montèr og Megaflis. Utearealer er opparbeidet med tilhørende parkeringsplasser. Ny bygningsmasse for
paddletennisanlegget vil utvides mot nord, og i den forstand være mest synlig og eksponert ut mot
Fv.873. Utvidelsen mot nord vil ikke medføre noen endring i forhold til sol/skyggeforhold til skolen i vest
eller ny planlagt boligbebyggelse i sør ved Norheimsvegen. Arkitektonisk vil bygningsmasse og
utearealer harmonere med eksisterende nabobebyggelse, men samtidig inneha estetiske elementer
som gjør fasaden ikke oppleves som standardiserte "sandwich-bygg". Det planlegges parkeringsplasser
på vestlige del av tomten, og dermed vil det være en mykere overgang mellom næringsparken og
tilgrensende skole i vest.

›

Naturmangfold
Norheimsmarka 11 er regulert og planlagt for ny utbygging. Hele tomten vist som F/K 1 i
reguleringsplanen (figur 2) er ferdig masseutskiftet. Tomten fremstår i dag som en avrettet
sprengsteinsfylling. Det er ikke registrert viktig naturmangfold i eller rundt tomten som vil få negative
konsekvenser vedrørende utvidelse av bygningsmasse og ønskede formål.

›

Næring/privat tjenesteyting
Paddletennisanlegget er en ubetjent virksomhet som man ser passer naturlig inn i forhold til
eksisterende bebyggelse/formål/virksomheter. Paddletennisanlegget er sammen med ny trampolinepark
plasskrevende tiltak hvor en ønsker etablert med kort avstand til brukere i nærmiljøet og samtidig er lett
tilgjengelig for myke trafikanter og kollektivtransport. Virksomheten vil naturlig nok ikke konkurrere med
tilgrensende forretninger. Ut fra dagens situasjon og tiltakets særegne aktivitetstilbud kan man ikke se
at virksomheten skal medføre noen negative virkninger i forhold til de plasskrevende virksomheter i
næringsparken, ei heller for Oasen storsenter som innehar forretninger/detaljhandel.

›

Forhold til forskrift om KU
Området er overordnet regulert til "Kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanen for
Karmøy kommune og som nevnt forretning og kontorformål i gjeldende reguleringsplan. Som nevnt
innledningsvis er det nylig gitt godkjenning om etablering av trampolinepark på tomten.
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Norheimsmarka 11 er del av en detaljreguleringsplanen for Spannadalen hvor øvre grense for BRA er
satt til 15 000 BRA næringsareal. Nytt tilbygg for Paddle-tennis medfører en utvidelse på ca. 530 m²,
totalt ca. 15 530 m² BRA. Karmøy kommune fremholdt i møte 25. april 2019 at kommunen anser at
overskridelsen medfører at Forskrift om konsekvensvurdering inntreffer, derunder:
" VEDLEGG I. Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha
planprogram eller melding og konsekvensutredning

›

Punkt 24: Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål
med et bruksareal på mer enn 15 000 m² (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).

›

Punkt 30: Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg I der utvidelsen eller endringen i seg
selv overstiger størrelseskriteriene i vedlegget."

Samtidig må det bemerkes at punkt 24 og 30 må vurderes i sammenheng størrelse på tiltaket og hvor ønsket
tiltak skal etableres.
Norheimsmarka 11 er som nevnt del av en større reguleringsplan/næringspark hvor økt bygningsmasse/BRA
planlegges internt på tomten. Det planlegges heller ikke utvidelse av tomten for utbyggingsformålet og så vel
innebærer ikke utvidelsen endring av gjeldende reguleringsplankart.
KU-forskriften skal i så måte sikre at tiltak som går over 15 000 m² er grundig belyst ved behandling og
vedtak av planforslag. Det vurderes at utvidelsen på ca. 530 m² er en svært liten utvidelse sett i
sammenheng med næringsparkens totale areal og eksisterende virksomheter. Ut fra dagens situasjon og
nevnte temaer, vurderer man at den nye virksomheten og den arealmessige overskridelsen på ca. 530 m² for
innendørs paddle-tennis har svært liten innvirkning på nærområdet sådan og er ei heller ikke
konsekvensutredningspilktig.

5. Konklusjon
Det legges vekt på at Norheimsmarka 11 allerede er planlagt for utbygging og godkjent for etablering av en
trampolinepark. Samtidig påpekes det at tiltaket som planlegges vurderes å ikke være KU-pliktig i seg selv ut
fra gjeldende planlagt reguleringsformål, ei heller ventes å gi vesentlige negative virkninger/konsekvenser for
miljø og samfunn.
På bakgrunn av ovennevnte vurderes det at Norheimsmarka 11 bør godkjennes for økt utnyttelse for
etablering av nytt tiltak.
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Karmøy kommune - gnr 148 bnr 1046 – Uttalelse – søknad om dispensasjon for
utvidelse av tidligere godkjent næringsbygg - R5079
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen til uttalelse.
Bakgrunn
Omsøkt tiltak er en del av reguleringsplan R5079 – Spannadalen. Reguleringsplanen
omfatter Norheim næringspark og åpner for ulike formål forretning, næringsbebyggelse,
bensinstasjon, undervisning og forretning/kontor.
Paragraf 41 i bestemmelsene angir maksimalt samlet bruksareal innenfor planområdet.
Reguleringsplanen angir ikke rammer for fordeling av de ulike type formålene.
Næringsparken nærmer seg ferdigstillelse, og det er allerede innenfor de ulike delfeltene
gitt rammetillatelse til opp mot 15000 m2 i bruksareal.
Omsøkt tiltak er tenkt plassert innenfor delfelt avsatt til forretning/kontor. Kommunen har
innenfor dette delfeltet allerede gitt tillatelse til å føre opp en trampolinepark. I tilknytning til
trampolineparken, er det nå ønske om å føre opp til tilbygg for Paddletennis. Dette
medfører en utvidelse i forhold til allerede godkjent slik at samlet bruksareal blir 530 m2
over øvre tak for bruksareal, jfr § 41 i bestemmelsene.
Videre har kommunen opplyst at videregående skole på nabotomta ønsker å sette opp en
hall for tømrerlinja. En slik søknad vil ytterligere utfordre samlet bruksareal på 15000 m2
for reguleringsplanen sett under ett.
Vurdering av saken
Reguleringsplanen slik den foreligger har vært gjennom en lang prosess, blant annet med
innsigelser fra Rogaland fylkeskommune. Innsigelsen av knyttet til manglende oppfølging
av føringer i regional plan for areal og transport på Haugalandet.
Ett av hovedprinsippene i regionalplan for areal og transport på Haugalandet er at besøksog arbeidsplassintensive virksomheter skal lokaliseres til sentrumsområdene for å styrke
og vitalisere disse. Målet er at ved å konsentrere arbeidsplasser, handel og boliger til
sentrumsområder, oppnås reduksjon i transportarbeidet, sosial og annen infrastruktur blir
rimeligere for kommunen og det gir store folkehelsegevinster blant annet fordi gange og
sykkelandelene blant befolkningen øker.
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4001 Stavanger
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Stavanger
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Bankgiro:
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Internett:
Organisasjonsnr.:
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Bakgrunnen for innsigelsene til reguleringsplan R5079 var at bestemmelsene i
reguleringsplanen la til rette for stor grad av besøks- og arbeidsplassintensive
arbeidsplasser utenfor det som var avsatt til sentrumsområde ved Norheim. Planen var
uklar med hensyn til hvilke funksjoner det kunne legges til rette for, og fordeling av
funksjoner. Blant annet var det usikkerhet knyttet til besøks- og arbeidsplassintensive
virksomheter.
Etter mekling ble en enige om at et øvre tak for bruksareal på 15000 m2 for hele
planområdet. Et slikt øvre tak ville bidra til å sikre at det ble lagt visse begrensinger for
omfanget av besøks- og arbeidsplassintensive virksomheter, og for å sikre at aktivitet i
Norheim næringspark ikke ville komme i vesentlig konflikt med den funksjonen
sentrumsområde på Norheim var tenkt å ha.
I vurdering av om det bør gis dispensasjon for arealgrensen, vil den avgjørende
vurderingen være om økt bruksareal innenfor den reguleringsplanen vil kunne komme i
vesentlig økt konflikt med målet om å bygge opp rundt et attraktivt sentrum på Norheim.
Som nevnt tidligere, er et av hovedgrepene i regional plan på Haugalandet å legge til rette
for kompakte og attraktive sentrum. Det å etablere besøks- og publikumsretta aktivitet i
kort avstand til sentrum vil etter vår vurdering bidra til å undergrave denne målsettingen.
Et trampoline-/paddletennis-anlegg er utvilsomt en type tiltak som faller inn under begrepet
besøks- og publikumsretta aktivitet, jfr regionalplan for areal og transport på Haugalandet.
Økt areal vil også utvilsom føre til økt besøkt og mer publikumsaktivitet.
Jfr §19 – 2 i plan- og bygningsloven kan dispensasjon ikke 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. I og med at det her blir åpnet for publikumsretta aktivitet på et større areal enn
det som tidligere har vært avtalt gjennom en omfattende planprosess, kan
fylkesrådmannen ikke se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene,
og vil derfor frarå at det blir gitt dispensasjon.
Fylkesrådmannen har tidligere behandlet endring av plan 5079. I uttalelsen til den
foreslåtte planendringen datert 03.01.19, pekte Fylkesrådmannen på at planen slik den er
formulert er uklar. Fylkesrådmannen rådet kommunen til at det ble fastsatt et konkret
maksimalt bruksareal for hvert av delområdene, i tillegg til høydebegrensinger for bygg
innenfor hvert delområde. Fylkesrådmannen mente at dette på en bedre måte ville sikre at
planen kan realiseres i tråd med planformålene og avklare hva de 15000 m2 som det er
gitt åpning for i planen, faktisk skal brukes til.
Dersom kommunen vurdere å gi tillatelse til etablering av et paddletennisanlegg ut over
den arealbegrensingen reguleringsplanen setter, ber fylkesrådmannen igjen kommunen
vurdere å gjøre planen mer detaljert, jfr tidligere innspill. Mindre dispensasjoner i ulike
delområder er uheldig og vanskeliggjør også en helhetlig vurdering av om økt
publikumsretta aktivitet i Norheim næringspark vil bidra til å undergrave målet om å
etablere et attraktivt og kompakt sentrum på Norheim. Særlig når kommunen vet at andre
tilsvarende dispensasjoner er like om hjørnet, bør sakene behandles som endring av plan
og ikke som isolerte dispensasjoner.

Med hilsen
Lars Olav Tjeldflaat
seniorrådgiver
Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Lars Olav Tjeldflaat
seniorrådgiver

SAKSPROTOKOLL - 148/1046 - NORHEIM - TILBYGG
FORRETNINGSBYGNING/TRAMPOLINEPARK
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 14/20
Behandling:
Hagland (KL) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (KL 1, H 2, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (KL)

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 12-4 avslås søknad om dispensasjon fra regulert
BRA innenfor planområdet.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 27.08.2019, saksnr. 88/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer datert
27.08.19, legges ut til offentlig ettersyn.

2. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jarle Stunes
19/707

Arkiv: PLANR 5106
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

27.08.2019
18.02.2020

PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASÉ MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. – 2.gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til detaljreguleringsplan
5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og med
reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og bygningslovens § 1212.
2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en rimelig
frist til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes rådmannen ta
initiativ til å gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i hovedutvalg teknisk og
miljø.

PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL. – 2.gangsbehandling
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.
Bakgrunnen for planarbeidet er at kommunen har planer om å bygge boliger for personer med
særlige behov på gnr. 148, bnr. 1028. I denne forbindelse ville en forenkle adkomstløsningen ved
å gi tomta en adkomst i øst og endre vegen sør for tomta fra kjøreveg til gang- og sykkelveg.
Ved nærmere ettersyn fant en at det også kunne være rasjonelt å endre andre forhold ved
reguleringssituasjonen i området. For eksempel å endre arealet vist til offentlig tjenesteyting på
kommunens eiendom 148/860 til boligformål.
Vedlagte kart som viser nåværende regulering illustrerer bakgrunnen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 22 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
et større næringsområde sørvest for rundkjøringa i E134, tilgrensende boligarealer og
kollektivtrasé fra Salhusvegen til E134.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
I kommuneplanen, godkjent i juni 2015, er det vist hensynssone for framtidig veganlegg knyttet
til ny Karmsund bru. Dette berører deler av det viste næringsområdet.
Reguleringsplaner:
Planområdet omfatter deler av tidligere godkjente reguleringsplaner. Dette gjelder plan 511, plan
544, plan 5045 og plan 5060.
Teknisk plan - vann- og avløp:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Skisse til teknisk
plan vil samordnes med byggeplan for veganlegget.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Det synes imidlertid ikke som om arealene er i jevnlig bruk til dette formålet. Planen ansees
ikke å ha negative konsekvenser for barn og unge i forhold til dagens situasjon.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Det er ikke registrert forekomst av sjeldne arter eller naturtyper innenfor planområdet.
Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke naturmangfoldet i nevneverdig grad.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Plan vurderes ikke å ha vesentlige konsekvenser for folkehelsen. I den grad planen i det hele tatt
har konsekvenser, må de anses for å være positive fordi planen omfatter arealer for realisering av
et funksjonelt vegnett for kollektivtrafikk.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 27.08.2019 - saksnr. 88/19 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer datert
27.08.19, legges ut til offentlig ettersyn.
2. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 25.10.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....13.11.19
2. Statens vegvesen ................................................................12.12.19
Det gitt utsatt frist for å gi uttalelser.
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Rådmannen vil bemerke:
Det er fremmet innsigelser til flere forhold ved den foreliggende plan. I utgangspunktet omfattes
planområdet i sin helhet av tidligere godkjente planer. Med bakgrunn i regional plan for
Haugalandet, godkjent i KMD i 2017, fremmer Rogaland fylkeskommune innsigelse mot alle
forhold som ikke er i samsvar med denne planen.
Dette gjelder for eksempel krav til oppstillingsplasser for sykkel innenfor området for
næringsvirksomhet. Rådmannen anbefaler at bestemmelsene korrigeres i tråd med uttalelsen fra
fylkeskommunen, men rådmannen stiller seg noen undrende til om dette er innenfor de rammer
som plan- og bygningslovens § 5-4 stiller som grunnlag for at det kan fremmes innsigelse. I
lovens bestemmelse heter det nemlig i første ledd:
«Berørt statlig og regionalt organ kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens
arealdel og reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning,
eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vedkommende organs saksområde».
Man kan jo naturligvis stille seg undrende til om antall oppstillingsplasser for sykkel er av
nasjonal eller vesentlig regional betydning. Særlig gjelder dette når kravet er knyttet til størrelsen
på bygningen som oppføres og er uavhengig av antall ansatte i bygningen. Oppfører man et
bygg på for eksempel 3000 m2, vil kravet til oppstillingsplasser for sykkel være 90 plasser, mens
man kan etablere maksimalt 1,2 parkeringsplasser for personbil per 100 m2. I dette tenkte tilfellet
blir det 36 plasser.

Rådmannen ser det ikke hensiktsmessig å gå videre med denne diskusjonen i forbindelse med
det foreliggende forslaget reguleringsplan og vil anbefale at bestemmelsene blir endret.
Rådmannen vil heller se etter andre anledninger til å ta spørsmålet opp på et mer prinsipielt
grunnlag.
Med samme begrunnelse anbefaler rådmannen at de øvrige punkter der det er kommet innsigelse
også blir endret til formuleringer som etter rådmannens vurdering etterkommer innsigelsen.
Statens vegvesen fremmer også innsigelser til noe av planens innhold. Et punkt anbefales delvis
imøtekommet, de øvrige er innsigelser til detaljer i planforslaget som dels vil gi et mindre
funksjonelt plankart og dels bryter med veletablert og funksjonell praksis for fremstilling av
reguleringsplaner.
Det vises for øvrig til den etterfølgende detaljerte gjennomgangen av uttalelsen fra Statens
vegvesen. I stor grad gjelder det samme prinsipielle spørsmålet denne uttalelsen: Berører dette
spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning?
Det er i den foreliggende behandling gjort endringer i planforslaget som betinger at berørte
parter og regionale myndigheter blir gitt anledning til å uttale seg gjennom en begrenset høring.
Dersom innsigelsene trekkes og det ikke kommer nye merknader til planforslaget, anbefaler
rådmannen at det legges fram for kommunestyret til endelig godkjenning.

Rådmannen i Karmøy, 10.12.2019

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.

Uttalelser:

1. Rogaland fylkeskommune sier i sin uttalelse:







Fremmer innsigelse til manglende minimumskrav til utnyttelse for næringsområdet.
Utnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav for næringsområde kategori 2 i
regionalplanen for Haugalandet.
Fremmer innsigelse mot at det åpnet for kontorbebyggelse i bygningsmassen i hele
næringsområdet.
Fremmer innsigelse mot manglende krav til parkeringsdekning for bil og sykkel i
næringsområdet.
Fremmer innsigelse manglende krav til tetthet for bolig og krav til felles uteoppholdsarealer
for BF2. Jf. retningslinje 12-14 i regionalplanen.
Fremmer innsigelse til manglende krav uteoppholdsareal for område B/K1.

Vurdering:
Rådmannen har kommentert innsigelsene i de generelle kommentarer gitt innledningsvis, og har
utarbeidet forslag til endrede bestemmelser. Etter rådmannens vurdering imøtekommer dette
innsigelsene. Dette er gjort, ikke nødvendigvis fordi dette gir mer funksjonelle løsninger for
arealbruk og fysisk miljø i området, men fordi reguleringsendringen bør avsluttes uten
ytterligere saksbehandling.

2. Statens vegvesen sier i sin uttalelse:
 Det fremmes innsigelse mot at byggegrensen mot E134 ikke er definert ut fra senterlinja for
vegen.
 Det fremmes innsigelse for manglende sideareal og manglende byggegrenser fra senterlinjer
for veg.
 Det fremmes innsigelse for manglende midlertidig anleggsbelte for realisering av
veganlegget.
 Gir faglig råd om å begrense trafikkproduksjonen til næringsområdet og at det stilles krav om
at adkomsten skal utformes i tråd med vegnormalen.
Vurdering:
Rådmannen kan ikke, men henvisning til «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og
digitalt planregister, Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler», fastsette en byggegrense som går ut
over planområdet. Å inkludere deler av E134 i den foreliggende plan, vil være særdeles lite
hensiktsmessig. Beskrivelse av at byggegrensen er 30 meter mot E134, framgår derfor av
bestemmelsene til planen.

Kommunen har som etablert praksis at byggegrenser vises fra vegkant for kommunale veger. Å
endre denne veletablerte praksis er ikke aktuelt. Å vise sideareal inn på en etablert, privat
parkeringsplass for et fortau som ble bygd for flere år siden, er heller ikke rasjonell
planutforming.
De ovennevnte innsigelser tas med andre ord ikke følge.
Midlertidig anleggsbelte ved kollektivtraséen foreslås innarbeidet i planforslaget. For øvrig er
veganlegget i all hovedsak etablert og det vises ikke ytterligere anleggsbelte.
Utnyttelsen av næringsområdet blir endret som følge av uttalelsen fra Rogaland fylkeskommune
og den framtidige trafikkbelastning betraktes som akseptabel.

Planbeskrivelse
5106 NORHEIM - KOLLEKTIVTRASÉ MED
TILGRENSENDE AREALER
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

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

1. Bakgrunn for planarbeidet
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.
Bakgrunn for planarbeidet er at kommunen har planer om å bygge boliger for personer
med særlige behov på gnr. 148, bnr. 1028. I denne forbindelse ville en forenkle
adkomstløsningen ved å gi tomta en adkomst i øst og endre vegen sør for tomta fra
kjøreveg til gang- og sykkelveg. I dette ligger det naturligvis reduserte utgifter.
Ved nærmere ettersyn fant en at det også kunne være rasjonelt å endre andre forhold ved
reguleringssituasjonen i området. For eksempel å endre arealet vist til offentlig
tjenesteyting på kommunens eiendom 148/860, til boligformål. Dessuten gjøres det noen
endringer som har karakter av «reguleringsmessig opprydding».
Planforslaget omfatter et areal på ca. 22 da.
2. Arealbruk
a. Kollektivtrasé
Sentralt i planen er den tidligere vedtatte kollektivtraséen fra Salhusvegen og til
rundkjøringa i E 134. (Reguleringsplan 5060). Statens vegvesen har ved utarbeiding av
byggeplan gjort noen mindre endringer i traséen for kollektivtrafikk. Reguleringsforslaget
endrer traséen i samsvar med dette.
b. Næringsområde
Vest for E134 er det vist et næringsområde med størrelse i underkant av 10 da. Dette er i
planforslaget gitt adkomst fra kollektivtraséen. Trafikken til næringsområdet er så liten at
den ikke vil representere noen hindring for kollektivtrafikkens framkommelighet. En anser
dette som en bedre løsning enn å gi næringsområdet adkomst fra Salhusvegen.
Deler av arealet omfattes av hensynssone for ny bru over Karmsundet. Hensynssonen er
vist i godkjent kommuneplan. Som en følge av dette, er det behov for at Statens vegvesen
har gjort noen mer detaljerte vurderinger av den nye bruforbindelsen med tilhørende
veganlegg, før området kan bygges ut. I denne forbindelse er det i bestemmelsene

innarbeidet et krav om at en avklaring av arealbehovet til nytt veganlegg skal foreligge før
det kan gis tillatelse til utbygging i området.
c. Område for kombinert formål, bolig/offentlig tjenesteyting
Nord i planområdet er ca. 1,8 da avsatt kombinert formål bolig/offentlig tjenesteyting. Her
er det konkrete planer om å oppføre boliger for personer med spesielle behov. Kombinert
formål foreslås fordi det kan bli aktuelt å etablere baser for personell som yter tjenester til
framtidige beboere. I mange tilfeller er slike funksjoner etablert innenfor boligarealer, men
et kombinert formål gir indikasjoner på hvilke funksjoner området kan få, selv om
boligfunksjonen vil være den fremtredende arealbruken.
d. Boligområde
Sør-vest i planområdet er det i gjeldende reguleringsplan vist et område for offentlig
tjenesteyting på ca. 2,5 da. Kommunen er grunneier og det er uklart hva formålet med å
avsette arealet til en eller annen form for tjenesteyting har vært. Situasjonen i dag er at
kommunen verken på kort eller lang sikt har noen planer om å disponere arealet til en
funksjon som er sammenfallende med reguleringsformålet. Arealet foreslås derfor
omdisponert til boligformål som kan ses i sammenheng med tilgrensende boligarealer.
3. Reguleringsbestemmelser
Gjeldende reguleringsbestemmelser for kollektivtraséen videreføres gjennom en
henvisning i bestemmelsene for den foreliggende plan.
For området for kombinert formål er det utarbeidet bestemmelser om utnyttelse og
bygningsutforming. For nytt boligområde i sørvest, inntas bestemmelsene for tilgrensende
boligarealer. Disse er neppe tilpasset dagens form for boligbygging, men en revisjon kan
mest hensiktsmessig vurderes når boligbyggingen skal realiseres for hele området.
4. Teknisk plan - vann- og avløp:
I forbindelse med bygging av kollektivtrasé og gang- og sykkelvegnett ved Salhusvegen,
vil det bli utarbeidet planer for ivaretagelse av vann, avløp og overvannshåndtering for
hele området.

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region vest

Tonje Karin Rio / 90067051

16/6443-20

19/707-13

11.12.2019

E134 og fv. 4852 – Innsigelse mot plan 5106 - Detaljregulering - Norheim Kollektivtrasé med tilgrensende arealer - gnr. 148 bnr. 862 m.fl. - Karmøy
kommune
Statens vegvesen viser til høringsbrev datert 12.09.2019. Planarbeidet gjelder plan 5106 og
omfatter kollektivtrasé med tilgrensede arealer på eiendom gnr. 148 bnr. 862 m.fl. i Karmøy
kommune.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet grenser til E134 i øst, fv. 4852 (tidligere fv. 923) i vest og inkluderer i tillegg
den planlagte kollektivtraséen mellom disse vegene. Statens vegvesen sine interesser i denne
saken er knyttet til både riks- og fylkesveg. Vi uttaler oss som vegeier på riksveg, på vegne
av Rogaland fylkeskommune som vegeier på fylkesveg og som regional sektormyndighet for
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet.
Formålet med planarbeidet er å forenkle adkomstløsningen til gnr. 148 bnr. 1028 ved å gi
tomta en adkomst i øst samt endre vegen sør for tomta fra kjøreveg til gang- og sykkelveg.
I tillegg gjøres det et antall endringer karakterisert som «reguleringsmessig opprydning».
Når vi sammenligner eksisterende og nye planbestemmelser finner vi betydelige endringer i
tillatt bebygd areal, byggehøyde, innhold i formål, arealbruk og tilknyttet trafikkproduksjon.
Statens vegvesen mener at ovennevnte endringer omfatter mer enn en «reguleringsmessig
opprydning», da planen legger til rette for en endret nærings- og trafikksituasjon.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Statens vegvesen har i tillegg hatt en gjennomgang av planproduktene og mener at planen
ikke virker tilstrekkelig gjennomarbeidet med tanke på trafikkløsningene og den tekniske
fremstillingen av plankartet. Statens vegvesen har følgende merknader til planarbeidet:
NB1 - Næringsbebyggelse


Inntegnet byggegrense i revisjon av 19.11.2019 har blitt videreført fra gjeldende
reguleringsplan. Denne må tegnes inn på nytt og defineres fra senterlinjen på vegen.
Byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vegen,
arealbehov ved framtidig utbedring samt miljøet på eiendommene langs vegen.
Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.



Formålet legger til rette for en svært variert bruk av området og følgelig en utvidet
trafikkproduksjon i planlagt kollektivtrasé.



Slik adkomst KV2 er plassert i plankart av 12.09.2019, samt revisjon av 19.11.2019, vil
adkomsten kunne ha negative konsekvenser for fremkommeligheten av kollektivtrafikken
samt skape en uønsket gjennomkjøringsmulighet for øvrige trafikanter. Statens vegvesen
har i brev datert 02.09.2019 uttalt at adkomst til næringsområdet må planlegges fra fv.
4852. En forutsetning for å beholde adkomstløsningen fra kollektivtraséen er å begrense
trafikkproduksjonen knyttet til næringsområdet.



Avhengig av hvilken løsning som blir valgt for adkomst KV2 til næringsområdet må det
legges inn et rekkefølgekrav om at området ikke kan bygges ut før tilhørende vegsystem
er realisert.



Adkomsten må utformes i tråd med vegnormalen N100 Veg- og gateutforming og
planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av denne. Teknisk plan
skal være i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag, og inneholde grunnlag som for
eksempel C-tegninger og plan for håndtering av overvann. Planen skal godkjennes av
Statens vegvesen før byggestart.

B/K1 og BF2


Formålet mangler nødvendig sideareal («annen veggrunn») langs vegen for å ivareta
hensyn til drift og vedlikehold. Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.



Byggegrenser må videreføres fra naboplaner og defineres fra senterlinjen av vegen.
Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.

Generelt for planen


Samtlige formål i planen mangler et midlertidig anleggsbelte for realisering av
vegsystemet. §7 i planbestemmelsene ivaretar ikke funksjonen som et inntegnet
anleggsbelte har i plankartet. Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.



Benevnelser for ulike formål må være entydige og samsvare i planbestemmelser og
plankart.
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Statens vegvesen fremmer innsigelse mot planen med bakgrunn i teknisk utførelse av
planproduktet. Videre gir Statens vegvesen faglig råd om å begrense trafikkproduksjonen
knyttet til næringsområdet. Ovennevnte punkter må justeres før Statens vegvesen kan stille
seg positiv til planen.

Med hilsen
Tone Margrethe Oppedal
Regionvegsjef

Eivind Stangeland

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Rogaland
fylkeskommune

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Melding om vedtak

Ia

Deres ref:

Saksbehandler
Synnøve Hognestad

Vår ref
2019/22376-9

Dato
07.11.2019

Karmøy kommune- detaljregulering - kollektivtrase med tilgrensede
arealer - plan 5106 - Norheim
Vedlagt følger sakspapirer med vedtak i saken.
Fylkesutvalgets behandling av sak 205/2019 i møte den 05.11.2019:
Behandling

Margrete Dysjaland, FrP fremmet følgende forslag:
Det er ein verdi i seg sjølve å ivareta sjølvstyret i kommunane. Det fremmes ikkje
innsigelsar til planen.

Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (FrP, FNB) som ble avgitt for forslaget
fra Dysjaland

Postadresse
Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger
E-post:
postmottak@xxx.kommune.no

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate1

www.xxx.kommune.no

Telefon
51 51 66 00
Telefaks
www.rogfk.no

Bank
Org.nr

Vedtak

1.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende minimumskrav for
arealutnyttelse for næringsområde. Arealutnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav
til tetthet for næringsområde kategori 2, jfr ATP - Haugalandet.
2.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det blir åpnet for opptil 24000 m2 til
kontorformål, tilsvarende ca 1000 nye kontorarbeidsplasser. Et så stort antall
kontorarbeidsplasser på Norheim står ikke i forhold til den funksjonen Norheim som
områdesenter er tenkt å ha.
3.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til parkeringsdekning
for bil og sykkel for næringsområdet. Krav til parkeringsplasser bør harmonere med krav
til parkering for bil og sykkel for næringsområde kategori 2 i ATP - Haugalandet.
4.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til tetthet for bolig og
krav til felles uteoppholdsareal for BF2, jfr retningslinje 12-14 i ATP - Haugalandet.
5.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til uteoppholdsareal
for område B/K1.
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Sammendrag
Karmøy kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for «Plan 5106 - Norheim Kollektivtrase med tilgrensende arealer».
Området er tidligere regulert og arealformålene er videreført, bortsett fra et område i sør som
nå er vist som boligområde. Tidligere var dette området vist som offentlig formål. For
boligområdet og området avsatt til næring har kommunen også i stor grad valgt å videreføre
formuleringer i bestemmelser i gjeldende planer. Planene bestemmelsene er hentet fra, er mer
enn 20 år gamle og disse er for flere områder lite detaljerte og samsvarer ikke med føringer for
disse temaene i Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP - Haugalandet).

Fylkesrådmannens innstilling
1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende minimumskrav for
arealutnyttelse for næringsområde. Arealutnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav
til tetthet for næringsområde kategori 2, jfr ATP -- Haugalandet.
2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det blir åpnet for opptil 24000 m2 til
kontorformål, tilsvarende ca 1000 nye kontorarbeidsplasser. Et så stort antall
kontorarbeidsplasser på Norheim står ikke i forhold til den funksjonen Norheim som
områdesenter er tenkt å ha.
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3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til parkeringsdekning
for bil og sykkel for næringsområdet. Krav til parkeringsplasser bør harmonere med krav
til parkering for bil og sykkel for næringsområde kategori 2 i ATP - Haugalandet.

4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til tetthet for bolig og
krav til felles uteoppholdsareal for BF2, jfr retningslinje 12-14 i ATP - Haugalandet.
5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til uteoppholdsareal
for omrade B/K1.

Inge Smith Dokken
fylkesrådmann
Christine Haver
regionalplansjef
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Bakgrunn for saken
Karmøy kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for «Plan 5106 -- Norheim Kollektivtrase med tilgrensende arealer».
Området er tidligere regulert. Kommunen oppgir selv at bakgrunn for planarbeidet er ønske om
å bygge boliger for personer med særlige behov på gnr. 148, bnr 1028, i nordlig del av planen
og å endre adkomst til dette området. Videre ønsker kommunen å omdisponere området sør i
planen fra formål offentlig tjenesteyting til boligformål. Ut over dette gjøres det noen endringer
som kommunen beskriver som «reguleringsmessig opprydding».

Problemstilling
Forslag til reguleringsplan erstatter til dels gamle reguleringsplaner. For boligområdet og
området avsatt til næring har kommunen i stor grad valgt å videreføre formuleringer i
bestemmelser i gjeldende, gamle planer. Disse er for flere områder lite detaljerte og følger ikke
opp føringer for disse temaene i Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP
Haugalandet).
Fylkesutvalget bes ta stilling til om planforslaget er i samsvar med nasjonale interesser,
regionale mål og føringer. Dette gjelder særlig tetthet og uteoppholdsareal for bolig, hvilken
type næring som kan etableres innenfor næringsområdet, utnyttelse av næringsområdet
(tetthet) og krav om parkering for ulike type næringsvirksomhet.
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Planområdet omfatter totalt et areal på ca 20 daa, og ligger nordvest for Norheim sentrum.
Området er i dag ubebygd, og er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål og offentlig
formål. Området er også tidligere regulert, det er ikke gjort noen endringer av formål for nordlig
del av planområdet. I sør, foreslår kommunen å endre formål fra offentlig tjenesteyting til
boligformål.
Detaljreguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse ble sendt på høring
12.09.2019. Frist for innspill til planforslaget var satt til 25.10.19. Det er senere gitt utsatt frist til
07.11.19.
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Figur 1 Fors/og til ny reguleringsplan for venstre. Til høyre, ekisterende reguleringsplaner i området.

Fylkesrådmannens vurderinger
Framstilling av plan
Fylkesrådmannen har ingen innvendinger mot arealbruken, heller ikke at området i sør blir
endret fra offentlig tjenesteyting til bolig. Bestemmelsene knyttet til de ulike formålene er
imidlertid ikke presise nok. Dette blir nærmere utdypet under.
Fylkesrådmannen vil ellers generelt peke på at planen er svært enkelt framstilt.
Planbeskrivelsen er mangelfull, og svarer ikke på krav til innhold i planbeskrivelsen, jfr
reguleringsplanveilederen utgitt av KMD i 2018.
htt s://www.re erin en.no/contentassets/b 1752a6a42f84a88a9595a4061956b43/no/ dfs/re u
lerin s lanveileder se t 2018. df. Blant annet er det ikke gjort rede for forhold til overordnede
regionale planer og føringer. ATP - Haugalandet gir flere føringer for arealbruk i området som
det ikke er tatt høyde for. Konsekvensene ved avvik er heller ikke beskrevet.
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 stilles det krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse), dersom planen tilrettelegger for utbyggingsformål. Fylkesrådmannen kan ikke se at
det er utarbeidet en ROS - analyse i denne saken.
Reguleringsplanen kan ikke godkjennes uten at ROS- analyse er utarbeidet i tråd med krav i
plan- og bygningsloven 4-3.

Sensitivity: Internal

Utvalgssakens nummer:

Side 5 av 10

Prinsipp i ATP - Haugalandet om å etablere attraktive sentrum
Et hovedmål i ATP Haugalandet er å skape attraktive sentrum. Flere grep er viktig for å få til
dette. To sentrale tema som berører denne planen er hvordan boligområder i og nær sentrum
blir utformet, og hvor næringsvirksomhet lokaliseres. Lokalisering av «rett næringsvirksomhet
på rett sted» skal bidra til effektiv bruk av attraktive næringsområder, god tilgjengelighet til
arbeidsplasser og funksjoner, redusert transportbehov, og styrket grunnlag for miljøvennlig
transport og sentrumsutvikling.

a

For ? sikre målsettingen om skape attraktive sentrum gir ATP - Haugalandet relativt
detaljerte føringer for blant annet utforming av boligområder (tetthet, krav til uteoppholdsareal,
parkering m.m.) og arealutnyttelse og parkeringsdekning for næringsområder

Næringsområdet

Er

ATP Hau a/andet ir klare retnin slin er for bruk av nærin som rådet å Norheim
ATP - Haugalandet har flere konkrete retningslinjer om hvilken type næring som kan etableres
ved Norheim. Gjennom retningslinje 8c, blir det slått fast at det ikke kan tillates detaljhandel
her. Dette gjelder selv om området er avsatt som sentrumsområde i kommuneplanen:
«I Norheim områdesenter med Oasen, Norheim næringsområde og med Amanda storsenter,
tillates ikke nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet»
Retningslinje punkt 20i i ATP Haugalandet gir føringer for type næring som kan etableres
innenfor sentrumsområde ved Norheim:
«Norheim sentrumsområde ved Oasen kan videreutvikles med lokalt høy arbeidsplass0g/eller besøksintensintensitet og med krav til arealutnyttelse og parkeringsdekning i henhold
til neringskategori 2»
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Flere av formuleringene i bestemmelsene i forslag til reguleringsplan er uklare og gir
usikkerhet rundt om det faktisk blir åpnet for detaljhandel og om arealutnyttelsen er tilstrekkelig
høy, jfr. formuleringer i ATP - Haugalandet.
Service - et av underformålene i nærin samrådet
I bestemmelsene til næringsområdet er underformål nærmere definert: «Innenfor området
tillates etablert kontor-, service-, verksted- og handelsvirksomhet».
Kommunen oppgir service som et av underformålene i næringsområdet. Fylkesrådmannen vil
peke på at «service» ikke er et av de definerte reguleringsformålene det blir åpnet for under
hovedkategorien næring. Det er derfor uklart hva som faller inn under begrepet, og om
kommunen også ser for seg aktivitet her som kan falle inn under begrepet detaljhandel, jfr
regional planbestemmelse.
Fylkesrådmannen ber kommunen omformulere bestemmelsene slik at det er i samsvar med de
tillatte underformålene under hovedformålet næringsbebyggelse, jfr reguleringsplanveilederen.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan åpnes for aktivitet som faller inn under regional
planbestemmelse for lokalisering av handel.
T e handel innenfor nærin samrådet
Et annet underformål i næringsområdet er handel. Kommunen har i bestemmelsene definert
hvilken type handel som er tillatt. Bestemmelsene åpner ikke for detaljhandel, i tråd med ATP
-- Haugalandet.
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Erfaringsmessig har ulike type forretninger som forhandler varegruppene biler, båter,
landbruksmaskiner og andre byggevarer også en viss grad av type varer som kan defineres
som ikke plasskrevende varer (jfr. definisjon av virkeområde for handel i ATP - Haugalandet) i
sitt sortiment. Det har derfor ofte vist seg nyttig å innarbeide en bestemmelse som sier noe om
hvor stort areal som kan settes av til slike ikke - plasskrevende varer. ATP - Haugalandet gir i
retningslinje 5b) føringer for arealbegrensing for ikke plasskrevende varer:
«Ikke plasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte plasskrevende varegruppene,
tillates solgt på maksimalt 15% av salgsarealet, begrenset oppad til 500 m2 BRA.»
Fylkesrådmannen gir faglig råd om at denne formuleringen blir innarbeidet i bestemmelsene.

Arealutnyttelse
Som nevnt over, setter regionalplanen krav om at det blir etablert virksomheter som faller inn
under næringskategori 2 i ATP - Haugalandet. Næringskategori 2 er i regionalplanen definert
slik:
«Virksomhetermed lokalt høy arbeidsplass- og/eller besøksintensitet». Krav om utnyttelse er
satt til minimum 100 % BRA.
Arealutnyttelse kan angis på flere måter, som BRA, %BRA, BYA eller %BY A. Kommunen har i
kart og forslag til bestemmelser valgt å benytte %BYA kombinert med høydebegrensing for
ulike type bygg. Krav til parkering er i planforslaget knyttet til BRA.
For å lettere samstemme arealutnyttelsen med krav i ATP - Haugalandet både til tetthet og
parkering, vil fylkesrådmannen oppfordre kommunen til å angi utnyttelse i BRA eller %BRA i
stedet for %BYA.
Ifølge veiledning «Grad av utnytting; beregnings- og måleregler» er det mest hensiktsmessig å
bruke bruksareal (BRA eller %BRA) som fastsetting av utnyttelse for denne type bebyggelse.
Dette for å få en bedre kontroll på størrelsen på bebyggelsen der man ønsker et overslag over
arbeidsplasser, infrastruktur, trafikkbelastning osv. I tillegg bør man fastsette
høydebegrensninger.
Dersom kommunen likevel fortsatt ønsker å oppgi tetthet i BYA, må det settes minstekrav om
høyde for å sikre at det oppnås 100% BRA som ATP - Haugalandet legger opp til.
Uten krav til minimumsutnyttelse av arealet, har en ingen garanti for at det blir etablert en type
virksomhet som bygger opp rundt målsettingen om effektiv bruk av næringsområder nær
sentrum.
Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til manglende minimumskrav for arealutnyttelse for
næringsområdet. Arealutnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav til tetthet, jfr ATP Haugalandet. Vi ber også kommunen vurdere om bebygd areal bør økes ytterligere. BYA på
50% er forholdsvis liten utnyttelse av en så sentral tomt.

Andel kontorarbeids /asser o fordelin mellom ulike area/formål
Planforslaget åpner for ulike formål i næringsområdet, men planen foreslår ingen fordeling
mellom de ulike formålene. Planen blir på den måten lite detaljert og gir stor fleksibilitet.
Fleksibiliteten er så stor at det samtidig kan det stilles spørsmål ved om planen ved å ikke
legge føringer for fordeling mellom funksjoner vil fungere som et tilstrekkelig styringsverktøy for
kommunen.
Med utgangspunkt i bebygd areal (BYA) på 50% og at bebyggelse med kontorformål kan
oppføres med maks gesimshøyde på 16 meter (inntil 5 etasjer), vil dette kunne gi en teoretisk
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bygningsmasse på 24000 m2 til kontorformål, eller om lag 1000 nye kontorarbeidsplasser
dersom all bygningsmasse ble benyttet til kontor.
Et av hovedgrepene i ATP - Haugalandet var etablering av et «senterhierarki» basert på de
enkelte by- og tettstedssentrenes størrelse, omland, funksjoner og tilgjengelighet med
transportmidler. Senterstrukturen skal tydeliggjøre en rollefordeling, der publikumsrettede eller
besøks-/arbeidsplassintensive funksjoner lokaliseres i senter som samsvarer med omlandet
funksjonene skal dekke: regionale funksjoner i regionale sentre og lokale funksjoner i lokale
sentre. Strategien skal sikre god tilgjengelighet, begrense transportbehov, bidra til
sentrumsutvikling, og gi bedre grunnlag for miljøvennlig transport.
Senterstrukturen på Haugalandet består av fire ulike nivå av sentre. Norheim er definert som
et områdesenter, tredje nivå i hierarkiet. I denne type senter, skal det etableres
publikumsrettede eller besoks-larbeidsplassintensive funksjoner rettet mot nærmeste omland.
Regionsenter og regiondelsenter som utgjør nivåene 1 og 2 i senterstrukturen skal dekke
funksjoner med større regionalt omland.
g

o

O>

For å følge opp føringene som ligger i etablering av senterstrukturen, må antall
kontorarbeidsplasser sees både i forhold til befolkningstettheten i nærmeste omland, og antall
kontorarbeidsplasser i Haugesund som er definert som regionsenter og Kopervik og Aksdal
som nærmeste regiondelsenter. AIie disse tre sentrene er plassert «over» Norheim i
senterstrukturen, og skal i større grad dekke regionale funksjoner.
I Haugesund kommune er det nylig, gjennom utarbeiding av områdereguleringsplan for
Flotmyr, gjort en analyse av hvor stort areal til kontorarbeidsplasser det er behov for i
Haugesund sentrum. Analysen har grovt beregnet behovet til å være i underkant av 30000 m2
(forutsatt en arealbruk på 23m2 per arbeidsplass). Analysen gir en pekepinn på hvor mange
kontorarbeidsplasser det er behov for i og nær Haugesund. Avstanden fra Norheim til
Haugesund sentrum er ca 4 km.

A åpne for så mye som 24000 m2 til kontorformål, eller 1000 nye kontorarbeidsplasser på
Norheim, samsvarer etter fylkesrådmannen sin vurdering ikke med behovet i Norheims
nærmeste omland og vil kunne svekke øvrige sentre i senterhierarkiet. Dette er uheldig ut fra
målsetting som ligger til grunn ved etablering av senterstrukturen. Målsettingen med etablering
av senterstrukturen er blant annet å begrense transportbehovet og gi bedre grunnlag for
miljøvennlig transport.
Fordi Norheim er et mindre senter, med mindre omland vil etablering av et stå stort antall
arbeidsplasser på Norheim vil totalt sett føre til større transportbehov enn om
kontorarbeidsplassene ble plassert i Haugesund, Kopervik eller Aksdal.
Fylkesrådmannen vil peke på at nærområdene rundt Norheim i stor grad er villastrøk, med
forholdsvis lav befolkningstetthet. Med så pass lav boligtetthet, mener fylkesrådmannen 1000
nye kontorarbeidsplasser på Norheim ligger over det som er rettet mot nærmeste omland.
Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til at det blir åpnet for opp til 24000 m2 til kontorformål,
tilsvarende ca 1000 nye kontorarbeidsplasser. Etter fylkesrådmannen sin vurdering står ikke et
så stort antall kontorarbeidsplasser på Norheim i forhold til den funksjonen Norheim som
områdesenter er tenkt å ha. Planen bør også angi en nærmere fordeling mellom de ulike
funksjonene kontor-, verksted- og handelsvirksomhet.

Sensitivity: Internal

Utvalgssakens nummer:

Side 8 av 10

Fylkesrådmannen vil også peke på at i den grad kommunen ønsker å kombinere underformål,
bør dette gå fram av kartet, jfr plan- og kartforskriften.

Parkering i næringsområdet
Krav til parkering for tiltak i næringskategori 2 er klart definert i ATP -- Haugalandet:
Naeringskategori

Omrader i kategorien

Næringska-

Haugesund sentrum

tegon1(
Neningskategoni 2

Arealutnyttelse
%-BRA (min maks)

Parkeringsdekning for bil pr
100 m2 BRA, jf. kap. 4.5.5

Parkeringsdekning
for sykkel pr 100 m2
BRA, jf. kap. 4.5.5.

Hay (min 160

Handel/service: Maks. 0.9.
Kontor/annen nænng: Maks 1.2.

Min. 3

%.BRA)
Norheim sentrum/Oasen

Lokalt hoy (run.
100 %-BRA)

I planforslaget er det i bestemmelsene foreslått parkeringsdekning godt over kravet:

«For industri- og kontoretableringer kan det anlegges inntil 0, 7 parkeringsplasser pr ansatt. I
tillegg kan det anlegges inntil 0, 7 parkeringsplasser pr 100m2 for besøkende.
Forretningsetableringer kan anlegge inntil 1 parkeringsplass pr 100 m2 BRA for besøkende og
0, 5 parkeringsplasser pr ansatt .
. . .. Det skal etableres 0,5 sykkelparkeringsplasser pr. ansatt innendørs eller under tak
utendørs. Det skal i tillegg etableres 0. 7 sykkelparkeringsplasser pr 100m2 BRA for
besokende.»
Bestemmelsene i reguleringsplanen er knyttet delvis til antall ansatte og delvis til BRA. Dette
gjør bestemmelsen uklar. Ved utforming av krav til parkeringsdekning i ATP - Haugalandet ble
det for kontorarbeidsplasser lagt til grunn at 100m2 BRA rommer ca 4 arbeidsplasser. 1,2
parkeringsplasser pr 100m2 BRA gis dermed 0,3 parkeringsplasser pr ansatt.
Når kommunen åpner for 0, 7 parkeringsplasser pr ansatt for kontoretableringer og i tillegg
inntil 1 parkeringsplass pr 100m2 BRA for besøkende, kan det gi inntil 3,5 plasser pr 100m2
BRA. Dette er gir et stort avvik i forhold til retningslinjer i ATP - Haugalandet.
Samme utgangspunkt, 4 ansatte pr 100m2 BRA gir etter kommunen sine formuleringer krav
om 2,7 parkeringsplasser for sykkel pr 100m2.
Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til manglende krav til parkeringsdekning for bil og
sykkel. Krav til parkeringsplasser må harmonere med krav til parkering for bil og sykkel i ATP
Haugalandet. Dette gjelder både for industri-, kontor- og forretningsetableringer.

Boligområde
Kommunen foreslår å omdisponere område avsatt til offentlig tjenesteyting til boligformål.
Området er på 2,4 dekar. Fylkesrådmannen er positiv til at området omdisponeres og i stedet
tas i bruk til bolig.
For boligområdet foreslår kommunen følgende bestemmelse: «For boligområde gjelder

bestemmelser gitt til boligområder Ill i plan 544, Norheim nyregulering, godkjent 13.12. 1994. »
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Bestemmelsene i §7 - § 12 i plan 544 omfatter boligområder for område 111.§9 omtaler type
bebyggelse og §10 omhandler krav til parkering:
«§9 Bebyggelsen skal bestå av rekkehus, kjedehus eller annen form for konsentrert
småhusbebyggelse. Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 35% av tomtas nettoareal (carport,
garasje, bod m. v. medregnet).

§ 10. I områder hvor det opparbeides felles parkerings- og garasjeanlegg, og hvor det ikke er
kjørbar adkomst til boligen annet enn via gangareal, skal parkeringsanlegg dimensjoneres for
1,5 biler pr. boligenhet.»
ATP -- Haugalandet gir klare retningslinjer for boligområder når det gjelder arealutnyttelse
(retningslinje 12) og bokvalitet med tilgang til områder for lek og aktivitet (retningslinje 13 og
14).

ER

Nytt planlagt boligområde ligger nær Norheim sentrum (mindre enn 750 meter). For områder
så nær sentrum, setter ATP - Haugalandet krav om en arealtetthet på 4-8 boliger per dekar.
Eksisterende bestemmelser beskriver hvilken type bebyggelse som skal etableres, men angir
ingen minimumstetthet. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere om det i dette området bør
etableres enda tettere bebyggelse enn minimumskravet. Området ligger nær sentrale
funksjoner som butikk og skole og også nær kollektivakse. Dette er momenter som taler for
høy tetthet.
Regionalplanen setter videre konkrete krav til uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal er viktig for
å sikre god kvalitet i boligområder. Reguleringsplanen fra 1994 har ikke denne type detaljerte
bestemmelser.
Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til manglende minimumskrav krav til tetthet og krav til
uteoppholdsareal for BF2, jfr retningslinje 12-14 i ATP Haugalandet.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Nord i planområdet er ca 1,8 daa avsatt til kombinert formål/offentlig tjenesteyting. Kommunen
ønsker her å oppføre boliger for personer med spesielle behov. Kombinert formål foreslås fordi
det kan bli aktuelt å etablere baser for personell som yter tjenester til framtidige beboere.
Fylkesrådmannen har ingen innvendinger mot arealbruken, men mener at det også for denne
type bolig er viktig å forankre minimumskrav til felles uteoppholdsareal. Fylkesrådmannen
foreslår innsigelse til at det ikke er gjort.

Folkehelseperspektivet
Fra et folkehelseperspektiv er det positivt at det legges til rette for nye boliger på Norheim. Det
er imidlertid viktig at reguleringsplanen sikrer et godt bomiljø. Fylkesrådmannen mener ikke det
er gjort i tilstrekkelig grad. Fylkesrådmannen mener planen bør sikre mer detaljerte krav til
uteoppholdsareal både for boligområdet BF2 og for tenkte boliger innenfor området avsatt til
kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Konklusjon
Fylkesrådmannen vurderer at bestemmelsene i planforslaget ikke gir gode nok rammer for
arealutnyttelse, fordeling av ulike funksjoner og parkeringsdekning for næringsområdet, og
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foreslår innsigelse til disse forholdene. Planen gir heller gode nok føringer for minimumskrav til
tetthet for boligområdet BF2 og krav til uteoppholdsareal for BF2 og B/K1.
Faglige råd til planen er oppsummert her:
1. Fylkesrådmannen gir faglig råd om det blir innarbeidet en formulering om at ikke
plasskrevende varer som naturlig tilhører de plasskrevende varegruppene nevnt i
bestemmelsene, tillates solgt på maksimalt 15% av salgsarealet, begrenset oppad til
500 m2 BRA.

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
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Planbestemmelser
5106 NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

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

Endrede bestemmelser - til møte i HTM 18.02.20.
Området reguleres til følgende formål:

I. Bebyggelse og anlegg
a.

Område for næring og privat tjenesteyting i kombinasjon

b.

Område for bolig og offentlig tjenesteyting i kombinasjon

c.

Boligområde

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
a.
b.
c.

Kjøreveg
Fortau
Gang/sykkelveg

III. a.1) Hensynssone
a. Hensynssone – frisikt

IV. Fellesbestemmelser
I.

Bebyggelse og anlegg

a.

Område for næring og forretning i kombinasjon - NB1

§ 1.
Næringsvirksomhet som tillates etablert er kontor, verksted- og lager.

Forretning omfatter salg av varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre
større byggevarer.
Varegruppene biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer er her
definert som virksomhet hvor varespekteret er begrenset til primærvarene og tilsvarende
varer. Tilsvarende varer omfatter for eksempel motorsykler, campingvogner, båthengere,
anleggsmaskiner, stein, grus og sement.
Ikke plasskrevende varer som naturlig tilhører de nevnte varegruppene, tillates solgt på
maksimalt 15 % av salgsarealet, begrenset oppad til 500 m2 BRA.
Det tillates etablert inntil 5000 m2 rene kontorlokaler innenfor området. Dette omfatter ikke
kontorlokaler tilknyttet forretnings-, lager og produksjonsbedrifter innenfor området.
Det tillates ikke etablert bedrifter som ved støy eller andre forurensninger, vil være til
vesentlig ulempe for beboerne i omkringliggende boligområder.
Dersom støynivået fører til vesentlige ulemper for boligbebyggelsen, skal kommunen etter
nærmere vurdering og skjønn fastsette støygrenser for virksomheten. Støynivå og
eventuell tiltak skal være innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt i T-1442.
§ 2.
Innenfor området kan det oppføres bebyggelse med gesimshøyde inntil 12,5
meter. Det tillates teknisk rom på tak inntil 2 meter over maksimal gesimshøyde
på maksimalt 15 % av byggets takareal. Maksimal tomteutnyttelse er BYA = 70
%. Minste tomteutnyttelse er 100 % BRA. Byggegrensen vist på plankartet har
avstand 30 meter fra senterlinje for E134, beliggende øst for området.
§ 3.
Deler av området omfattes av hensynssone for veganlegg knyttet til framtidig bru over
Karmsundet. Hensynssonen framgår av kommuneplanens arealdel godkjent 16.06.2015.
Bru og veganlegg er en del av E 134 og utbygging av området kan ikke finne sted før
arealbehovet for framtidig trase for E 134 er fastlagt gjennom arealplan eller gjennom
annen vurdering i regi av Statens vegvesen.

§4
For handel kan det anlegges maksimalt 0,9 parkeringsplasser for personbil per 100 m2 BRA.
For kontor og annen næring kan det etableres maksimalt 1,2 parkeringsplasser per 100 m2
BRA.
Det skal avsettes areal for minimum 3 oppstillingsplasser for sykkel per 100 m2 BRA.

§5
Utomhusanlegg skal gis en helhetlig utforming med bruk av anerkjente og velprøvde
materialer.
Ubebygd areal skal holdes ryddig og i stand. Kommunen kan forby lagring eller annen
bruk av ubebygd areal når det etter kommunens skjønn vil virke sterkt skjemmende eller
være til vesentlig ulempe for andre.

b.

Område for bolig og offentlig tjenesteyting i kombinasjon - B/K1

§6
Innenfor området kan det etableres boliger eller boliger i kombinasjon med
bygningsarealer for offentlig tjenesteyting.
BYA skal ikke overstige 70 %. Bebyggelsen skal ikke ha høyde over 8 meter. Dersom en
oppfører bygg som har takform med møne eller pulttak, skal mønehøyden ikke overstige 9
meter og gesimshøyden ikke overstige 7 meter. Høyde måles som angitt i tekniske
forskrifter til plan- og bygningsloven.
Det skal opparbeides minst 30 m2 felles uteoppholdsareal per bolig. Arealet skal være mest
mulig sammenhengende, ha trafikksikker adkomst og være skjermet fra trafikk og støy.
Minimum 50 % av arealet skal ha sol kl. 15 ved vårjevndøgn.
Maksimalt antall parkeringsplasser fastsettes ved behandling av søknad om byggetillatelse.
Ved fastsetting av antall skal en ta hensyn til framtidige beboeres funksjonsnivå og behov
for parkingsplasser for eget bruk og til bruk for tjenesteytere. I denne forbindelse skal en ta
hensyn til i hvilken grad det blir egne arealer for tjenesteytere i bygningene.

§7
Området kan før utbygging benyttes til riggområde i forbindelse med gjennomføring av
reguleringsplan 5045 og reguleringsplan 5060. Etter at bruken av området er avsluttet, skal
området tilbakeføres til dagens tilstand, eller tilstand etter nærmere avtale med grunneier.

c.

Boligområde – BF2

§8
BYA skal ikke overstige 50%. Innenfor boligområdet skal det etableres minimum 2,5
boliger per da. Det skal opparbeides minst 30 m2 felles uteoppholdsareal per bolig. Arealet
skal være mest mulig sammenhengende, ha trafikksikker adkomst og være skjermet fra
trafikk og støy. Minimum 50 % av arealet skal ha sol kl. 15 ved vårjevndøgn.
Ut over ovennevnte bestemmelse gjelder bestemmelser gitt til boligområde III i plan 544,
Norheim - nyregulering, godkjent 13.12. 1994.

II.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§9
For samferdselsanlegg og infrastruktur gjelder bestemmelser gitt til formålet i plan 5060,
Kollektivtrasé og sykkelveg – Norheim - 148/857 m.fl., godkjent 07.03.2016.

III. a.1) Hensynssoner

a.

Hensynssone – frisikt

§ 10
I frisiktsonene skal det ikke være vegetasjon eller tiltak høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående høystammede trær kan tillates. Jfr.
bestemmelser i § 5 andre ledd.

IV. Fellesbestemmelser
§ 11
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med gjennomføringen av
planen må straks varsles Rogaland fylkeskommune og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet, jf. Lov om kulturminner §
8, 2. ledd.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 15/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF 1, MDG 1).
I
Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til detaljreguleringsplan
5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og med
reguleringsbestemmelser. (Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og bygningslovens § 1212.

2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en rimelig
frist til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes rådmannen ta
initiativ til å gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i hovedutvalg teknisk og
miljø.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.06.2017, saksnr. 84/17
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå datert 8.6.2017 legges ut til offentlig
ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 17.04.2018, saksnr. 49/18
Behandling:
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 2 (Ap 1, MDG 1).

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.06.2018, saksnr. 71/18
Behandling:
Saken trukket av tiltakshaver.

Vedtak:

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.04.2019, saksnr. 45/19
Behandling:
Krog (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det foretas befaring før 3. gangs behandling.
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Krogs tilleggsforslag fikk 3 stemmer (MDG 1, KrF 1, H 1) og falt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til endringer – markert
med rødt i planbestemmelser og planbeskrivelse - i forslag til detaljreguleringsplan 4071 for
Vikafjellet, Vikjå 141/46 m.fl.

2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere
varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/1518

Arkiv: PLANR 4071
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PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 3. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4071 for Vikafjellet, Vikjå, datert 18.02.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
EDB – tjenester Norge Ltd har på vegne av Skjalg Lothe utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå.
Karmøy kommune har omarbeidet planen etter merknader fra berørt part, registrert 23.06.2019.
Planforslaget ble omarbeidet etter denne merknaden ble sendt inn, og er derfor ikke kommentert.
Forelagte planforslag er sendt til partene (forslagstiller og berørt part). Det ble gitt merknader på
dette planforslaget fra berørt part, og det er det som er kommentert av kommunalsjef teknisk i
saksfremlegget.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 5,1 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
boligareal, kjørevei, annen veggrunn, grøntareal og vegetasjonsskjerm. Planen skal legge til rette
for 5 nye boliger innenfor planområdet, samt den eksisterende boligen på BF.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet er sprengt og planert. Det ble gitt tillatelser til dette av kommunen, saknr. 16/854.
Det ble ikke gitt naboprotester til dette arbeidet.
Planområdet trenger ny avkjørsel fra Storasundvegen. Dette ble utarbeidet og fremlagt for
hovedutvalg teknisk og miljø 9.4.2019. På grunn av naboprotester har planforslaget blitt
omarbeidet ytterligere, denne gangen med fokus på byggehøyder og estetikk.
Høyder:
Byggehøydene innenfor de ulike delfeltene er blitt senket og tilpasset de respektive feltene.
BK1 har byggehøyder maksimalt +kote 18,5, og skal prosjekteres med byggegrunnhøyde fra kote
+12. Felt BK2 har byggehøyde maksimalt kote + 15,5 og skal prosjekteres med en underetasje på
kote +9 og inngangsparti i andre etasje på kote +12. I planbeskrivelsen er det gjort en vurdering
av hvor stor høyde som er nødvendig for et bolighus med to etasjer, se kapittel 5.
Høydene er senket fra kote + 20 i det første fremlagte planforslaget.
Eier av eiendom 141/14 ønsker at bygningene senkes ytterligere, til å prosjekteres med
byggegrunnhøyde ut fra kote + 11. Det er gjort en vurdering av dette. Dagens høyde i
planområdet er kote + 12, og det skråner nedover i øst. Planeringshøyden ble gitt i saknr. 16/854
ved tillatelsen til tiltak. Det ble den gang ikke klaget på høyden. Dersom man senker terrenget
ytterligere enn til kote + 12, er det fare for å undergrave muren som er ført opp langs kanten av
terrengformasjonen. Eier av eiendom 141/14 argumenterer også med at en kan redusere
stigningen på adkomstveien dersom terrenget senkes en meter.
Kommunen har vurdert om det er rimelig å kreve at muren fjernes, terrenget senkes og ny mur
settes opp. I lys av at kommunen allerede har godkjent en planeringshøyde og det er snakk om
oppføring av 5 boliger, har kommunalsjef teknisk kommet til at dette ikke vil være et rimelig
krav. Hva adkomstveien angår, vil det ikke påvirke stigningen på den strekningen som er brattest

om det øverste partiet av veien senkes en meter. Det bratte partiet ligger på en strekning av veien
som blir avløst av en slakere del før veien flater ut. Det er vedlagt lengdeprofiler av vegen.
Antall boliger
Det viser seg at det ikke er mulig å få 4 boenheter innenfor felt BK1 med 40 % utnyttelse. Antall
enheter er derfor redusert med en, til 3 enheter på felt BK1. Totalt omfatter planforslaget 5 nye
boliger.
Adkomst med brannbil (og andre større kjøretøy)
I svingen med snuhammeren er senterlinjen 10 meter, noe som gir en sving i ytterkant veg 12
meter (4 meter kjørebane). Det er en naturlig utvidelse i ytterkant av svingen fordi snuhammeren
ligger der. Sporingskurven for lastebil viste at det gikk å komme rundt, men det var knapt. Det er
derfor lagt en utvidelse i form av «annen veigrunn - teknisk infrastruktur» i innersvingen slik at
større biler lettere kan komme rundt svingen. Utvidelsen er ikke lagt som en del av kjøreveien,
siden det primært er privatbiler som skal bruke den og det bare unntaksvis vil være større
kjøretøy som kjører på vegen.
Forhold som berører utsikt og innsyn
Dette er ikke forhold som vektlegges i plansaker. De er gjenstand for subjektive meninger i
enhver tolkning. Dersom kommunen begynner å stanse prosjekt med begrunnelse i en nabos
utsikt eller innsyn, vil dette lett få konsekvenser for andre saker senere. Fortetting og utbygging
av gjenstående tomter i områder med etablert bebyggelse vil bli svært vanskelig å gjennomføre.
Noen gangen er det mulig å tilpasse bygningenes plassering noe i forhold til siktlinjer, men i
denne saken har man ikke gått så langt som å bestemme enkeltbygningers plassering. Innsyn og
utsikt er ytterligere kommentert i kommunalsjef teknisk sin kommentar til merknad datert
02.01.2020.
Trafikksikkerhet på kjørevei (KV)
KV anlegges med 4 meter kjørebane og en meter grøft på hver side, i henhold til kommunens
standard for adkomstveger. Vegen er imidlertidig bratt, med 12,5 % stigning over en strekning på
30 meter. Kommunen har ikke kommuneplanbestemmelser som sier at dette ikke skal være tillatt,
og fylkeskommunen har ikke egne retningslinjer for avkjørsler. Avkjørsler reguleres derfor
gjennom forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig
veg. Der står det at stigningen på vegen de første 50 metrene fra offentlig veg ikke skal være
brattere enn 1:8. Når dette tillates i forskriften, og det ikke er fylkeskommunale eller
kommuneplanbestemmelser som sier noe annet, er det vanskelig å hjemle et krav om at den
private veien må være slakere.
Det er lagt inn frisiktsoner i kurvene, samt et ekstra areal i innerkurven på den skarpeste svingen
(senterlinje svingradius = 10 meter), som er omtalt tidligere. For å avbøte forholdet med
stigningen, er det lagt inn et hvilerepos, bestemmelsesområde #2-3. Dette skal være til hjelp for
de som trenger et sted å hvile på vei opp eller ned bakken.
Det som imidlertid kan bli et problem, er stor fart ut i fylkesveien for syklende. Dette er et
forhold som kan avbøtes ved hjelp av skilting eller markeringer i veibanen. For eksempel med
stopp-skilt i avkjørselen. Dette er imidlertid noe som ikke reguleres gjennom reguleringsplanen,
og ikke alle syklende er klar over at de skal følge de samme trafikkreglene som bilister.

Erfaringsmessig vil barn holde seg på fortauet når de sykler, og derfor ikke kjøre over fortauet og
ut i veibanen. Ungdom og voksne kan komme til å gjøre dette. Kommunalsjef teknisk må
imidlertid gå ut i fra at de vil være gamle nok til å lese og forstå skilting og alminnelige
trafikkregler.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen og kommunalsjef teknisk sine kommentarer
til innsendt merknad på vegne av Skårhaug 02.01.2020.

Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet sier at i spredtbygde områder med lav
befolkningsvekst, kan det åpnes for mer differensiert bosettingsmønster. Den detaljerte
prioriteringen og rekkefølgen i utbyggingen defineres gjennom kommuneplanleggingen.
Torvastad er ikke et prioritert utbyggingsområde.

Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget grenser til reguleringsplan 442 Osnesvegen, vedtatt 10.12.1991.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Vann og avløp vil knyttes til kommunale ledninger i Storasundvegen. Det antas at avløpet fra ny
bebyggelse må føres via slamavskiller enten for hver bolig eller felles for alle boligene.
Overvann blir ført til sjø via nye ledninger. For ikke å føre flomvann ut i offentlig vei, må en
dimensjonere rør for 200 års nedbør. Siden BF ligger lavere i terrenget, må det anlegges en sluk i
enden av KV som fanger opp overvann fra vei og eventuell avrenning fra sørlig del av BK2, slik
at vannet havner i overvannsledningen.
Skisse for teknisk plan er i planbeskrivelsen figur 19.

Planens konsekvenser for barn og unge:
Planforslaget har ikke egen nærlekeplass. Det er lagt opp til at offentlig lekeplass 200 – 250 meter
fra planområdet reguleres i forelagte planforslag og slik sikres som lekeareal. Dette er en
akseptabel avstand for større barn, men mindre barn vil ikke bli sluppet ut uten tilsyn ved en slik
avstand. Lekeplassen er lekeplass for et større område med spredt bebyggelse og er avsatt som
boligområde i kommuneplanen.
En av hovedhensiktene med nærlekeplasser er at barn skal kunne møtes og sosialiseres sammen
med andre. Dette planområdet ligger slik til at en lekeplass på felt BK1 og BK2 ikke vil en slik
effekt. Planområdet ligger isolert til, med bare 6 enheter. Barn som bor innenfor planområdet vil
ikke ønske å leke som ingen andre benytter, når en har en lekeplass som fungerer som

samlingspunkt for et større område. Ut ifra denne vurderingen ble det bestemt at det er best at
etablert lekeplass reguleres og sikres for fremtiden for hele området som sokner til lekeplassen.
Ved vurdering av nærlekeplass ble det også sett på at krav om nærlekeplass først slår inn ved
bygging 4 eller flere boenheter. Dersom en fjerner enheter på BK1 eller BK2 for å anlegge en
lekeplass, vil en komme under antall enheter som krever en lekeplass.
Skolebarn i området sokner til Torvastad skole, 2,3 km fra Vikafjellet. Eldre elever sokner til Bø
ungdomsskole, om lag 5,5 km fra planområdet. Det er ca. 600 meter til nærmeste barnehage, og
ca. 3 km til nærbutikk. Hvis et målpunkt skal ligge innenfor gåavstand til boligen, må det være
innen en radius av 1 km (ca. 1 kvarters gange). Sykkelavstand for barn og unge regnes som 2 km.
Det anbefales ikke å ferdes som myk trafikant langs nordre del av Storasundvegen. Den er ikke
tilrettelagt, og der er til dels høye trafikktall og høy andel tunge kjøretøy (10 %). Torvastadvegen
har gang- og sykkelveg til like sør for Hålandsvegen, men er lettere trafikkert enn
Storasundvegen.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. Det er ikke funnet arter eller miljø
som krever særskilte tiltak.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Planområdet ligger i avstander over 2 km til skole, nærbutikk, og idrettsanlegg. Avstand 5 – 10
km regnes som akseptable avstander for transportsyklister. Det er ikke tilrettelagt for myke
trafikanter langs Storasundvegen nord for kryss med Hålandsvegen. Det er ca. 100 meter fra
avkjørsel KV til Storasundvegen til busstopp.
Det er gode friluftstilbud i området, enten tilrettelagt gjennom lysløyper og golfanlegg, eller som
stier i utmark. Det er kort vei til sjø, for å drive sjørettet fritidsaktiviteter. Det anbefales ikke å
spise skjell og skalldyr fra Karmsundet, etter anbefalinger fra Mattilsynet.
Det er ca. 3 km til nærbutikk, og nærmeste sentrumsfunksjoner ligger på Avaldsnes eller
Norheim, begge med en avstand over 5 km.
I følge ATP Haugalandet fremmer avstander over 2 km bilkjøring, mens avstander under 1 km
fremmer gange og sykkel som fremkomstmiddel. Planforslaget er over 2 km fra sentrum, skole
og nærbutikk. Barnehage er ca. 600 meter fra planområdet.
Lekeplassen er sentral for et større område med spredt bebyggelse, og fungerer som et møtested.
Det er lett tilgang til kollektivholdeplasser, men rutetilbudet fra disse er begrenset i løpet av en
dag. Effektiv bruk av kollektivtilbudet i området krever planlegging.
Planforslaget legger opp til et boligområde med 6 boliger; 5 nye enheter og 1 eksisterende enhet,
på toppen av et berg. Det vil kun være en tilkomstvei for bil. Boligene er arrangert rundt
adkomstvegen. Aktiviteten i området vil være naturlig begrenset, og lett oversiktlig for de som
bor i planområdet å følge med på.

Det er ut over dette lite trolig at planforslaget har hverken positive eller negative konsekvenser
for kriminalitetsforebyggingen.
Det kommer frem av veiprofilene at universell utforming av KV ikke er mulig å oppnå (12,5 %
stigning over 30 meter). I vurderingen om dette er en akseptabel stigning, er det lagt vekt på at
dette ikke er en offentlig vei, eller fører til et offentlig formål, og at det omfatter et svært
begrenset antall boenheter (maksimalt 6 enheter totalt). Det er ikke rom for å øke dette antallet
ytterligere. Det er ikke krav om at boenhetene skal være tilgjengelige boenheter, dvs. ha kjøkken,
stue, soverom og bad/toalett på inngangsplanet.
Det er ellers ikke krav til universell utforming av kjøreveier. TEK17 § 8-5 stiller krav til
utformingen av gangadkomsten til bygning med boenhet. Dette gjelder gangadkomsten mellom
stedet en parkerer bilen til inngangsdøren. SVVs håndbok V129 tar kun for seg offentlige
vegareal og gater, og nevner ikke boliggater, boligveger eller adkomstveger i veilederen.
Kommunalsjef teknisk har anbefalt at det legges inn et hvilerepos(hvileplattform),
bestemmelsesområde #2-3, langs vegen. Dette fordi vegen er adkomstveg til boligene. Stigningen
vil være et problem for mennesker som har pustebesvær eller problemer knyttet til
fremkomelighet (rullestol, krykker, rullator etc), eller for de som skal dytte opp en barnevogn.
For brukere av rullestol som ikke har elektrisk rullestol, vil bakken fortsatt være et hinder, og
disse må kjøres opp eller ned.

Økonomiske konsekvenser for kommunen:
Kommunen har ikke utbyggingsinteresser i planområdet. Det skal ikke anlegges offentlig
(kommunal) infrastruktur som skal overtas for drift og vedlikehold.
Utbygging i spredtbebygde strøk medfører ellers kostnader med skoleskyss, hjemmehjelp og
andre kommunale tjenester. Området er allerede et forholdsvis stort tettsted, og det er lite trolig
at de nye enhetene vil føre til en stor merkostnad for kommunens tjenester.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.06.17 - sak 84/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå datert 8.6.2017 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 16.08.17. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen .......07.07.17
2. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen ..................19.07.17

3. Fylkesmannens miljøvernavdeling ..................................16.08.17
4. Statens vegvesen, Rogaland vegkontor ...........................14.07.17
B. Private merknader:
1. Kay Inge Skårhaug ............................................................26.07.17
2. Richard Vinnes Nilsen ......................................................21.09.17
Saken ble trukket av tiltakshaver i møte 5.6.2018, saksnr. 71/18. Forelagte forslag er et omarbeidet
forslag og ovenstående merknader ble sendt til det tidligere forslaget. De er derfor ikke vedlagt
saken, og er ikke kommentert i dette saksfremlegget. Saken anbefales sendt på nytt offentlig
ettersyn.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 2.gang i
møte den 09.04.19 - sak 45/19 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til endringer –
markert med rødt i planbestemmelser og planbeskrivelse - i forslag til
detaljreguleringsplan 4071 for Vikafjellet, Vikjå 141/46 m.fl.
2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
De innkomne merknader er vedlagt.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 16.08.17. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen .....22.05.20
Statens vegvesen, Region vest.........................................27.05.19
Mattilsynet .......................................................................30.04.19

B. Private merknader:
Kay Inge Skårhaug ...........................................................02.01.20, samt tidligere merknad datert
21.06.2019
På bakgrunn av merknad fra Kay Inge Skårhaug datert 21.06.2019, ble planforslaget omarbeidet
for å se om man kunne imøtekomme noen av merknadene.
Endringene i planforslaget inkluderer blant annet:
 Høydebegrensing for BK1 og BK2 på henholdsvis høydekote 18,5 og 15,5 meter.
 Det reduseres 1 bolig på felt BK1
 Det legges inn siktsoner i kurver på KV og ekstra manøvreringsareal i sving
nærmest snuhammeren.
 Det legges inn hvilerepos langs KV

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 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 3.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn.

Oversikt over vedlegg:
 Plankart
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelse
 Merknader
 KV – lengdeprofil
 KV - tverrprofil

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.

A. Uttalelser:
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen, 22.05.19
Trafikksikkerhet:
Fylkesrådmannen viser til utfordringer kommentert i oppstartsvarselet knyttet til terrenget og
høydeforskjell mellom planområdet og Storasundvegen. Det er positivt at det er fastsatt
rekkefølgebestemmelse om at krysse med Fv.840 skal godkjennes av Statens vegvesen før
igangsettingstillatelse innen planområdet kan gis. Fylkesrådmannen stiller likevel spørsmål
ved bestemmelse hvor det gis tillatelse til stigning på 12,5 % over en strekning på 30 meter og
hvorvidt dette gir trafikksikker adkomst til planområdet for ulike trafikantgrupper. Som
saksfremlegget fra kommunen også viser til, kan en så høy stigning gjøre området
utilgjengelig for bevegelseshemmede, samt bli et trafikksikkerhetsproblem for syklister,
spsesielt barn og unge. Fylkesrådmannen ber om at kommunen på ny vurderer om det kan
finnes en annen løsning som gjør vegen mindre bratt.
Lekeplass:
Det er positivt at o_LEK nå blir regulert og dermed sikret til videre bruk for nærmiljøet.
Fylkesrådmannen mener likevel at avstanden til lekeplassen er en svakhet i planen, i tillegg
til de utfordringer som gjelder trygg adkomst mellom bolig og lekeplass for barn og unge.
Avstanden til leekplassen er spesielt et hinder for de yngste barna, og dermed deres forelder
av hensyn til at barna må følges til lekeplassen. Av hensyn til planområdet topografi viser
situasjonsplanen begrenset areal for uteopphold og lek rundt boligene. Fylkesrådmannen gir
derfor faglig råd om å gjøre rom i planen til et felles uteoppholdsareal i umiddelbar nærhet
til boligene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Trafikksikkerhet:
Utformingen av avkjørselen fra fylkesveg 840 ble utarbeidet i samarbeid med Statens
vegvesen. KV må ligge mest mulig vinkelrett på hovedvegen, og den må svinge for å ta inn
noe av høydeforskjellen. Rett opp blir brattere enn forslaget. Den eneste retningen den kan
svinge, er mot nord. Dette legger føringer for hvordan resten av vegen kan utformes. Det er
ikke mulig å få en veg med slakere stigning uten å gjøre hele planområdet til et vegsystem.
Det vises forøvring til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg. På de nærmeste 50 meterne fra offentlig veg skal avkjørselsvegen
ha maksimum stigning (fall) 1:8, som er 12,5 %. Rogaland fylkeskommune har ikke forskrifter
som tilsier noe annet, og kommunen har ikke kommuneplanbestemmelser som omhandler
stigning på avkjørslsveger. Det er derfor vanskelig å skulle hjemle at det ikke er lov med
stigning inntil 12,5 %.

Det er lagt inn frisikt i svingene, samt et hvilerepos for å avbøte forholde for gående og
syklende. Se ellers omtalen av trafikksikkerhet i saksfremlegget.
Lekeplass:
Merknader om lekeplassen og hvorfor det ikke anses som hensiktsmessig å anlegge en egen
lekeplass i planområdet, er omtalt i saken. Ellers er anbefalingen at det skal anlegges
lekeplass for 4 boenheter og oppover i ATP Haugalandet. Dersom man legger til rette for en
lekeplass innenfor dette planområdet, kommer man under dette antallet boenheter, som da
gjør at kravet faller helt bort. Kommunen har vurdert at det er bedre å sikre den sentrale
lekeplassen, enn ikke å sikre et lekeareal i det hele tatt.

Statens vegvesen, Region vest, 27.05.19
Det har vært utstrakt dialog mellom tiltakshaver, Statens vegvesen og kommunen i denne
saken. Det har vært vanskelig å finne en tilfredsstillende løsnign for adkosmt til
boligområdet, og flere aletnerativer har vært utredet. I e post fra Statens vegvese datert
31.10.2018 vektla vi følgende forhold i vår vurdering av adkosmt til området:
1)Det må reguleres tilfredsstillende frisiktsone til fylkesvegen.
2) planforslaget må omfatte fortau langs sørside av fylkesvegen
3) terreng mot nord må opparbeides og sikres på en tilfredsstillende måte.
Når det gjelder punkt 3 ber vi om at dette sikres gjennomført ved å innarbeide følgende
setning i planbestemmelsene:
Teknisk plan skal også omfatte skjæring vist som annen veggrunn – grøntareal i plankartet.
I planbestemmelsene må tilknytningspunktet til fv. 840 endres fra kryss til avkjørsel.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planbestemmelsene er endret i tråd med merknaden. Planbestemmelsene er blitt omarbeidet
siden de ble lagt ut til offentlig høring. Den relevante planbestemmelsen er nå 7.1.
Mattilsynet , 30.04.19
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som alltid minne om at kravene til
sikker levering av trygt drikkevann til planområdet. Vi har ellers ingen merknader til saken.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planområdet skal kobles til kommunalt ledningsnett, som inkluderer drikkevann.

B. Private merknader:
Graffoco Advokatfirma på vegne av Kay Inge Skårhaug, 02.01.2020:
Planbestemmelser
2.6 Her må også Skårhaugs eiendom regnes med.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Bestemmelsen setter en maksimums grense for antall tillatte enheter tilknyttet avkjørselen,
og sier at fem av disse skal være innenfor BK1 og BK2. Dette gir 5 overflødige plasser som
teoretisk kan plasseres innenfor BF. I planbestemmelse 4.2.1 står det hvilke felt som har
adkomst via f_KV. Det er ikke nødvendig å spesifisere at en plass skal ligge innenfor BF i
dette tilfellet.
2.7 «søknad om tiltak» Slik det står skrevet her må Skårhaug om han søker om garasje lage en
detaljert plan for hele området. Det bes om at Skårhaugs eiendom holdes utenfor.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planbestemmelsen er endret til å gjelde ny boligbebyggelse. Dermed kan man søke om
mindre tiltak uten å utløse krav om en fullstendig plan for hele planområdet.
Planbestemmelsen vil fortsatt gjelde dersom Skårhaug river det stående huset og ønsker å
sette opp ett nytt.
2.8 «Tiltaksklasser». Slik det står, vil det bli veldig kostbart for Skårhaug å oppgradere et over 100
år gammelt hus til dagens tiltaksklasser. Vi ber om at Skårhaugs eiendom holdes utenfor.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Dette er endret til å gjelde ny boligbebyggelse, veg, byggemodning etc. Mindre tiltak som
garasjer er ikke ment å skulle falle inn under bestemmelsen.
3.1 Fellesbestemmelser
Her står at «ny bebyggelse skal ha flatt tak». Skårhaug har saltak på sin bolig og ønsker å
fortsette med den type tak på fremtidig øvrig bebyggelse. Vi ber om at denne setningen kan
flyttes inn under punkt 3.1.2 eller fjernes. Om skårhaug ønsker å bygge garasje/utebod må han
ifølge fellesbestemmelsene i 3.1 bygge med flatt tak. Dette samsvarer ikke med punkt 3.1.1 der
det står at garasje skal tilpasses boligen.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Bestemmelsen er endret til «ny boligbebyggelse skal ha flatt tak». Dette følger opp om
intensjonen til bestemmelse 3.1.1, hvor eventuelle garasjer/uthus tilpasses boligen på
eiendommen. Skårhaug kan fortsette med saltak, i den grad han ikke bygger en helt ny
bolig.

«Takterrasse tillates på tak»

Å tillate takterrasser på område BK1 vil gi direkte innsyn til Skårhaugs soverom, som han har i
andre etasje om øst. Det bes om at det utredes muligheter for å begrense innsynet fra område
Bk1, eventuelt ta vekk mulighet for takterrasse.
Takterrasse på BK2 og bygningene plassert så langt mot øst som avmerket på planbeskrivelsen
figur 14, vil det gi direkte innsyn i Skårhaugs takvindu mot nord hvor han har baderom. Det bes
om at det utredes muligheter for å begrense innsynet fra område BK2 ved å flytte boligene lenger
mot vest.
Med takterrasser åpnes det for at beboerne setter partytelt og andre ruvende «ikke
bygningsmessige» gjenstander på taket, som er med på å øke den dominerende effekten av
bygningene i terrenget. Det bes om at takterrasser ikke tillates i planområdet, da en inntrukket
andre etasje på bygningene kan gjøre samme nytten.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Høydebegrensingene gjelder uansett hvilken bygningsdel det er som stikker opp. Det er
satt en maksimums kotehøyde for bygningene, og dette må de holde seg innenfor. Om
dette gjøres ved at det velger å ha bolig i en etasje eller en og en halv etasje med
takterrasse, eller to etasjer uten takterrasse, er for så vidt opp til de som skal bygge.
Utover dette vil terrassene som vist i skissene i planbeskrivelsen ligge på taket til første
etasje, og er også takterrasser.
Partytelt, parasoller, trampoliner og annet løsøre som plasseres på terrasser er ikke
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Teknisk forskrift § 10 – 3. Nedfall fra og
sammenstøt med byggverk ivaretar konstruksjonssikkerheten.
På Karmøy er det liten fare for at innretninger slik som partytelt blir semipermanente,
siden området er naturlig vindutsatt. Dette innebærer at slike innretninger tas ned.
Private er selv ansvarlige for å sørge for at deres løsøre ikke forårsaker skader og vil være
erstatningsansvarlige dersom noe slikt skulle skje.
Karmøy kommune har ikke en bestemmelse i kommuneplanen som forbyr bruk av denne
typen innredninger, og det vil derfor være vanskelig å hjemle en slik bestemmelse. Noen
kommuner har kommuneplanbestemmelser som sier at det ikke er tillatt å sette opp
partytelt eller tilsvarende konstruksjoner i strandsonen, men begrunnelse i at dette
privatiserer strandsonen og hindrer fri ferdsel og allmenn bruk av området. Dette er ikke
en aktuell hjemmel for forelagte planområde. Det er hjemmel i plan- og bygningslovens §
12 – 7 Bestemmelser i reguleringsplan punkt 1 til å stille krav til estetikk. Det er imidlertid
usikkert om en kan bruke en bestemmelse om estetikk for å forby en gjenstand som a) ikke
omfattes av plan- og bygningsloven, og b) vil være vanskelig å følge opp.
Når det gjelder utsikt er dette et annet punkt som ikke omfattes av plan- og
bygningsloven. Det er et for subjektivt tema til at det kan omfattes av et lovverk. Utover
dette gjøres det oppmerksom på at eiendommen som omfattes av BF før planering av
området som omfattes av BK1, BK2 og KV, ikke hadde de samme forholdene som etter at
det ble planert. Utsikten var da tydelig mer begrenset, som en ser av bildet under.

Bildet er hentet fra gulesider.no skråfoto, eksisterende bolig på BF sett fra nord. Det viser
planområdet før det ble planert.
Innsyn fra nabo, eller til nabo, er noe en må påregne når en bor i byggefelt som enten
fortettes eller bygges ut på tidligere ubebygde areal. Når et område blir avsatt til bolig i
kommuneplanen, eller det åpnes for fortetting, betyr dette at det kan komme boliger hvor
det tidligere ikke har vært noen. Dette innebærer også at eksisterende bebyggelse får
innsyn fra andre kanter enn tidligere. Det er et forhold som ikke dekkes av plan- og
bygningsloven.
«Avsnitt om parkering og snumuligheter»
De to avsnittene som omhandler parkering og snumuligheter inneholder motstridende
opplysninger. Det bes om avklaring på hva som gjelder.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
De to avsnittene om snuplass og garasje er justert slik at det er samsvar mellom dem. De
er slått sammen slik at de skal være enklere å lese.
«På hver tomt skal det opparbeides parkeringsplass for 1 bil utenom garasje.

Også snuplass skal opparbeides samtidig med boligen. Felles atkomstveg kan benyttes
som del av snumulighetene, men må oppfylle gjeldende kommunale siktkrav.»

3.1.1 «Bolig i området»
Det blir kunstig å skrive at det skal oppføres 1 frittliggende bolig siden det allerede er oppført en
bolig i området.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Planbestemmelsen er endret slik at det står «det skal stå en frittliggende bolig». For øvrig
påpekes det at selv om det kan virke kunstig, er det ikke usannsynlig at det stående huset
på et tidspunkt rives og en ny bolig føres opp. Intensjonen med planbestemmelsen er at
det skal stå ett frittstående bolighus på felt BF, uavhengig av om dette er boligen som står
der i dag eller et eventuelt fremtidig bygg.
3.1.1 «garasjer»
Det er ønskelig at bestemmelsen endres til «Garasjer tillates oppført. Garasje skal ikke benyttes til
varig beboelse, men kan innredes. Garasjer skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med
hensyn til utforming og material- og fargevalg.»
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Karmøy kommune tillater generelt ikke at garasjer innredes, da de alt for ofte blir brukt til
varig opphold dersom man først tillater slik innredning. Innredning til garasje er
innforstått en del av bruken som garasje, og man trenger ikke tillatelse til det. Innredning
til stue, loftstue, kjøkken etc. tillates ikke. Det kan føre til bruk til opphold som fort blir
mer varig enn planlagt, uten å ha tilstrekkelige rømningsveier, uteopphold, sanitære
forhold med videre, og kan i ytterste konsekvens føre til sosial dumping blant
befolkningen.
3.1.1 «Byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote + 17,5 m.»
Skårhaug har per i dag mønehøyde på 17,97 meter der pipen stikker over mønet (+ ca. 1 meter).
Han kan derfor ikke akseptere at høyden settes lavere enn kote + 19 på høyeste punkt, da hans
hus allerede overgår den angitte maksimumshøyden.
Det bes om vurdering om at setningen endres til «Byggets mønehøyder skal ikke overskride kote
+ 18,5.»
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Merknaden tas delvis til følge. Planbestemmelsen er endret til følgende:
«Ved nybygg av bolig skal byggets høyeste punkt ikke overskride kote + 17,5 m.
Eksisterende boligs mønehøyde skal ikke overskride kote + 18,5.»
3.1.2.1 «Juridiske linjer»
Det kan se ut som om kommunen henviser til feil areal i planområdet. Skal f_FRI1 være AVG
eller mangler grøntområdet til venstre for BK1 betegnelse?

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Området det henvises til er VGS, vegetasjonsskjerm.
4.2.2 «Fortau»
Ettersom stigningsgraden er høy, kan det være aktuelt at man legger inn hvilereposer her. Det
må kommunen utrede og sjekke om det er i henhold til krav om universell utforming.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det kan se ut som om dere har misforstått kartet. Fortauet ligger langs Storasundvegen,
det rosa arealet merket o_F. I gamle plankart var fortau en mørkere grå enn vegareal, og
det kan derfor være at dere har blandet det sammen med annen veggrunn – teknisk
infrastruktur som ligger på begge sider av KV. Strekningen med fortau langs
Storasundvegen har relativt liten stigning.
4.3.2 «Vegetasjonsskjerm» Det henvises her til felt f_VGS. Vi kan ikke se at dette er markert i
kartet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Vegetasjonsskjerm er det grønne området vest for BK1. Det er avmerket med navn f_VGS i
kartet. Det kom ved en feiltakelse ikke med i kartet som ble sendt ut til gjennomsyn.
3.1.3 «Lekeplass»
Jf. KK Lekeplassnorm bør ikke avstanden til lekeplass være mer enn 200 meter. Planbeskrivelsen
sier at der ca. 150 – 200 meter fra boliger til lekeplass. Vedlagt figur viser at det er nærmere 250
meter fra lekeplass til bolig (figur viser i vedlagt brev fra Graffoco Advokatfirma DA). Etter det
Skårhaug er kjent med er det ikke sikret veirett over 141/47. Om eier vil utnytte dette området, må
barna går rundt langs Fv. 840 fra bolig til lekeplass. Det hadde vært bedre med enn nærlekeplass
på området BK1 og BK2.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
I planbeskrivelsen kapittel 5 er det beskrevet hvorfor kommunen i dette tilfellet anser at
det er bedre å sikre en større sentral lekeplass enn en liten lekeplass helt nært boligene.
Dette endres ikke om det er 200 meter eller 250 meter til lekeplassen fra boligene.
Hva gjelder veirett over 141/47, er denne veien en tverrforbindelse mellom
Torvastadvegen og Storasundvegen som har vært brukt lokalt siden den ble opparbeidet.
Det er noe uklart når veien ble opparbeidet, men de to eiendommene veien består av ble
utskilt i 1947. Veien er opparbeidet på historiske flyfoto fra 1969, se bildet under. Veien er
i dag stengt med bom ved 141/61, men blir fortsatt brukt som en tverrforbindelse av
gående og syklende, og som adkomst til boliger langs den. Boliger på 141/79 og 141/52
har adkomst over 141/47. Allmennheten kan dermed ha ervervet rett til å bruke veien over
privat eiendom gjennom fast og langvarig bruk. Det har vært en oppfatning om at
allmennheten har bruksrett til veien, noe som understøttes av at resten av veien, eiendom
141/53, eies av kommunen. Veien, og bruken av den, har heller ikke vært til sjenanse for
bolig på 141/47. Boligen ligger flere høydemeter høyere enn vegen, og har inngang og
utearealer i sør.

Planbeskrivelsen
Kap. 5 Overordnet ide

Her står det «eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst». Skårhaug
ønsker ikke å flytte plassering av hvor han kjører inn på eiendommen. Se figur for forslag
til ny adkomstvei til eksisterende bolig. Med dette forslaget får Skårhaug mulighet til å
utnytte vestre hjørne av eiendommen til garasje. Det bes om at denne løsningen utredes.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Foreslått adkomstvei ligger på BK1 som er regulert boligareal. Dersom eierne av området
er villige til det, er det i teorien ingenting som stanser dem eller Skårhaug i å anlegge en
adkomstvei som vist på figuren over. Dette trenger man imidlertid ikke å regulere i
plankartet, og er noe de må bli enige seg imellom som private parter. Noe ytterligere
utredninger anses ikke som nødvendig i plansaken.
Kap. 5 «Høyder»
Her står det at boligene på felt BK2 «…har inngang fra KV i vest på kote + 12 o bygningens andre
etasje». Å legge boligenes andre etasje med inngang på kote +11 vil gi en bedre tilpasning til
eksisterende bebyggelse. Å argumentere med at det er bedre å legge andre etasje på samme nivå
som BK1 fordi de da må bygges opp som en kunstig flate, er ikke holdbar, da område BK2
allerede en opparbeidet kunstig flate. Å sette bygningenes andre etasje grunnivå kote 12 vil gi en
dominerende effekt i forhold til eksisterende bolig. Vi ber derfor om utredning på om boligene i
område BK2 senkes til kote 11 for andre etasje.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Hvis man ser på veiprofilene for KV, vil en legge merke til at på stav 25, 30 og 35 er veien
på koter under 9 meter. Det vil også vise forskjellen mellom veiens overflate og terrenget i
overkant.
Hvis bygningenes grunnkote for andre etasje, altså inngangen, legges til kote 11, må man
nødvendigvis flytte grunnkoten i første etasje lenger ned også. Flyttes andre etasje en
meter ned, må første etasje flyttes en meter ned. Planbeskrivelsen viser hvordan en har
beregnet nødvendig høyde for bygningene, medregnet noe høyde for tak og grunnarbeid.
Det er ikke meningen at første etasje i disse boligene skal være en kjeller. Boligene på
område BK2 må ha uteareal på bakkeplan med solinnstråling hovedsakelig fra sørøst. Det
betyr at det må være en naturlig overgang mellom bygningenes første etasje og terrenget
utenfor. Dette får vi ikke ved grave første etasje ned. Terrengmessig vil det også være en
fordel og ikke gå for langt ned. Desto lenger ned man flytter bygningen, desto større er
sjansen for at man må tilpasse overgangene mellom BF, BK2 og KV med murer. Det er i
hovedsak betraktet som en bedre løsning om en har mer naturlige overganger.
Ved å legge boligene ned en etasje til kote +9, senkes byggehøyden til kote 15,5 meter. Når
mønehøyden på eksisterende hus er på kote 17,9 kan dette neppe sies å være
dominerende. Byggehøyden fra grunn til tak på de nye boligene regnes å være 6,5 meter.
Bygningshøyden på den eksisterende boligen, når grunnen står på kote + 11,3, er 6,6
meter fra bunn til topp. Bygningene er dermed relativt like i høyde.
Kap. 5 «Brystning på felt BK1»
Her er det vurdert mulighet for å senke planens byggeområder til kote + 11, men funnet det for
vanskelig å gjøre på grunn av eksisterende forstøtningsmur. Vi vil påpeke at muren ble oppført
før godkjenning av kommunen (saksnr 16/854 – 6). Skårhaug er av den oppfatning at tiltakshaver
har tatt seg til rette med utvidelse av tiltaket uten kommunens godkjenning og at dette nå
hensyntas til ulempe for Skårhaug. Det bes derfor om at det utføres en ny utredning på om
område kan senkes til kote +11.

Som vist i kommunens saksnummer 16/854 – 5 ligger muren på en naturlig steinhylle, og er
utført med store steinblokker. I bakkant er det fylt opp med frostsikre masser. I denne kontrollen
er det kommentert at estetikken av muren «kunne vært bedre». Derfor bes det om at det vurderes
om muren kan fjernes, og at en eventuell nedsprenging av området til kote + 11 kan
gjennomføres før muren bygges opp igjen. Dette for å gi et bedre estetisk uttrykk på
planområdet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Muren ble riktignok oppført før det ble gitt godkjenning fra kommunen, men tiltaket ble
godkjent som oppført. Det forelå ikke naboprotester eller klager til saken. Muren er,
manglende i estetikk eller ikke, godkjent. Kommunen er nødt til å forholde seg til dette.
Krav som stilles i en reguleringsplan skal ses i sammenheng med tiltaket som planlegges.
Det er fem boliger som skal opp, ikke en ny bydel. Det vil derfor være urimelig av
kommunen å kreve at muren skal fjernes og deretter settes opp igjen av estetiske hensyn,
all den tid kommunen godkjente muren slik den står.
Kap.5 «Takform og farge» + figur 12
Denne figuren viser ikke med takterrasse, slik som planbestemmelsene foreslår. Skal bygningene
ha takterrasse skal det det være ifølge TEK17 § 12 – 15 et rekkverk på minimum 1,0 meter. Det er
derfor uklart om man i realiteten får et enda høyere bygg. Dette må komme klart frem i senere
presentasjoner. Er det denne figuren som danner grunnlaget for vurderingene og konklusjonen i
avsnittet Takform og farge, anmodes det om at dette punktet revurderes. Vurdering og
konklusjon må fremlegges slik at vi kan se om de er vurdert på rett grunnlag. Det bør også
utredes om takterrasse faktisk er nødvendig, når andre etasje er trukket tilbake, og danner en
naturlig terrasse der.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Figuren er med takterrasse. Terrasse i andre etasje som vist på figuren er lagt på taket av
første etasje og er dermed en takterrasse. Planbestemmelsene setter høydebegrensingene.
Disse er absolutte, med mindre en får dispensasjon fra dem. En kan derimot ikke få ut ifra
at det blir gitt dispensasjon til en helt ny plan. Det planbestemmelsene derimot ikke sier,
er at bygningene skal ha to etasjer. Innenfor forelagte planbestemmelser kan det også
bygges boliger i en etasje, eller en og en halv etasje, med takterrasse om de så ønsker. Så
lenge de ikke er over maksimum høydebegrensing i planbestemmelsene. Figuren viser en
bygning som er to etasjer, fordi dette er det meste planbestemmelsene åpner for. Figurene
er ikke gjort rettslig bindende gjennom planbestemmelsene, og må derfor anses å være
illustrasjoner.
Kap.5 Figur 14
Den viste plassering av garasje på Skårhaugs tomt vil være lite aktuell, da den vil ta all utsikt
mot Karmsundet. Lilla linjer viser den utsikten han har i dag. Boenheten på BK2 som ligger
nærmest Skårhaugs eiendom må vurderes om den kan trekkes lenger vest slik at den tar minst
mulig av hans utsikt. Å trekke bygningen lenger mot vest samsvarer med bygningsplassering
beskrevet i avsnitt «bebyggelse, struktur og tiltak» og «grønnstruktur».

Skårhaug ønsker å ha sin adkomst der den er i dag, ikke i vest. Derfor ønskes det utredet om det
kan opprettes en ny adkomst til nåværende adkomstpunkt på hans eiendom.
På figur 14 vises boligene med 3 etasjer. Det bes om redegjørelse på om det er tillatt her. Det bes
også redegjøres på hvorfor boligene er oppgitt med kote 9,3 og 12,3, når det tidligere i
planforslaget og i planbestemmelsene er oppgitt kote +9 og +12.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det gjøres oppmerksom på at figur 14 viser en mulig situasjonsplan. Det er ikke gitt at det
er slik det blir, men det er en mulighet at det kan løses slik. Den er ellers for å vise hvor
lengdeprofilen til veien går, og er ikke ment som et situasjonskart. Den er, som de andre
figurene i beskrivelsen, illustrerende og ikke rettslig bindende. Hva kotehøydene angår,
viser de høydene på ferdig gulv. Høydene som er gitt ellers i planforslaget, er gitt ut i fra
hvilken høyde bygningene skal prosjekteres ut ifra. Det er med andre ord grunnmur og
gulv mellom for eksempel kote +9 og +9,3.
Hva gjelder Skårhaugs adkomst er dette tidligere kommentert.
Kap.5 «Grønnstruktur»
Det ses på som positivt at det står her at felt BK2 bør ha hager og uteareal orientert i øst. Det bes
vurdert om felt BK2 byggegrense i øst trekkes lenger mot vest, slik at Skårhaug kan beholde mest
mulig av sin utsikt mot Karmsundet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det blir vanskelig å få plass til to boliger på felt BK2 hvis byggegrensen flyttes lenger mot vest.

Kjørevei.
Adkomst:
Skårhaug har i dag sin avkjørsel nordøst på eiendommen. Han vil få adkomst på vestsiden
dersom planen vedtas med de foreslåtte planbestemmelser. Han vil få lenger kjørevei og bratt
stigning i starten av veien.
At adkomst til område BF blir omlagt har ikke Skårhaug gitt samtykke til. Skårhaug som eier av
141/14 har veirett over 141/46 som er en sivilrettslig rettighet. En eventuell endring av veiretten
over 141/46 må tiltakshaver avtale med rettighetshaver, og endringen må være minst like god
som den opprinnelige rettigheten. Det kan ikke sies å være tilfelle når Skårhaug får lenger og
vanskeligere vei til sin bolig. For det tilfelle at endringen likevel kan aksepteres, må
rettighetshaver kompenseres. Skårhaug har allerede en etablert adkomstvei som muliggjør en
ytterligere utnyttelse av hans tomt på vestsiden til å kunne bygge en dobbel garasje. Det fremstår
som urimelig å frata ham denne muligheten.
Siden Skårhaug er avhengig av å kunne kjøre helt frem til sin eiendom, bes det om at det utredes
og at det i planen reguleres en gjennomføring som sikrer Skårhaug kjørbar adkomst til sin
eiendom til enhver tid.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Skårhaug har en bratt adkomstvei i dag, stedvis brattere enn det som er foreslått i
forelagte planforslag – se planbeskrivelsen. At det er en lenger vei, endrer ikke det faktum
at avkjørselen mot fylkesveien blir tryggere og mer oversiktlig.
De privatrettslige forholdene må holdes utenfor planen – det er forhold de private
partene må bli enige om på egenhånd. Dette gjelder også adkomst under anleggsfasen.
Hverken planbestemmelsene eller plankartet hindrer at Skårhaug kan føre opp en dobbel
garasje på vestsiden av sin bolig slik de foreligger. Det eneste som er markert er at han
skal ha adkomst fra KV – det er det pilen betyr. Illustrasjonene i planbeskrivelsen er
nettopp det, illustrasjoner, og disse er ikke gjort bindende i planbestemmelsene. De viser
en mulighet. Om denne muligheten ikke er ønskelig, kan man løse situasjonen på en
annen måte.

Veiutforming:
I planbeskrivelsen står det: «KV planlegges med to avvik fra kommunal norm. Over en strekning
på 30 meter (mellom stolpe 5 og 35 i lengdeprofilen fig. 14) stiger veien 12,5 %. På grunn av
terrenget får en ikke redusert dette stigningsforholdet ytterligere.
Universell utforming bør tilstrebes selv om dette medfører en ekstrakostnad for tiltakshaver. Vi
ber om at dette utredes på nytt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Å utrede dette på nytt endrer ikke på forholdene. Terrenget gjør at en ikke får redusert
stigningsforholdet ytterligere. Det har ingenting med kostnader for tiltakshaver å gjøre,
men med med terrenget slik det faktisk er.
KV er innenfor kravene i forskrift om alminnelige regler for bygging og vedlikehold av
avkjørsler fra offentlig veg. Karmøy kommune har ikke bestemmelser i kommuneplanen
eller som kommunedelplan for veger. Det finnes en kommunal norm, men normer er
veiledende. De er ikke krav. Det er viktig å skille mellom det som er lov og forskrift, og
det som er normer, veiledere og retningslinjer. Praksis er at så lenge alt er i henhold til
normen, henvises det til dette, og hvis ikke må det utredes og påpekes hva avviket går ut
på. Hvis kommunen skal overta veien for drift og vedlikehold, skal standardene i normen
legges til grunn. På private veger er det større muligheter for avvik.
Kjøreveien frem er et samferdselsanlegg, og universell utforming av slike snbefales
gjennom Statens vegvesens veileder V129. Kjøreveier er ikke omfattet av V129. Universell
utforming er ellers kommentert i saksfremlegget.
KV i planforslaget skal også brukes av gående og syklende til boligene. V129 anbefaler
hvilemuligheter 50 – 100 meter hvor det er stor gangtrafikk. Ifra bunnen av KV til
snuhammer er der ca. 70 meter. Det er derfor innenfor avstand som en bør ha mulighet til

å gå ut av veien. Det er allikevel lagt inn et hvilerepos i planen, bestemmelsesområde #23.

«Neste avsnitt»
Det står i planbeskrivelsen «Det andre avviket er svingradius på fellesvegen der snuhammeren
er. Senterlinjen har svingradius lik 10 meter. Dette gir en ytterkant sving på 12 meter. I henhold
til Statens vegvesens håndbok N100 skal veier dimensjoneres med svingradius 12,0 meter i
ytterkant vei (ytre karosserihjørne foran på kjøretøyet) for lastebiler inkludert brannbil med
stige».
Dette er en feilrepresentasjon av hva som faktisk står i SV håndbok N100. Det stemmer at N100 i
kapittel F1.2 sier at kjøretøy i kategori L lastebiler har en svingradius 12,0 meter. Å direkte si at
håndboken dermed sier at veien dimensjoneres med svingradius 12,0 meter er direkte feil. I
håndboken N100 står det i tabell C17 om «adkomstveier til boligområder» at adkomstveier
dimensjoneres med minste horisontalkurveradius 30 meter. I tillegg står det i kapittel F3 om
breddeutvidelse i horisontalkurver skal legges inn når horisontalkurveradius er mindre eller lik
500.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det burde vært tatt med et minimum i setningen om svingradius for lastebil. Dette er
rettet, og det er lagt til om breddeutvidelse. I dette tilfellet blir breddeutvidelse noe søkt,
siden snuhammeren ligger hvor breddeutvidelsen ville ligge i yttersving. Det er derimot
lagt til et areal på innsiden av svingen. Siden veien i hovedsak er til privatbiler er ikke
dette arealet vist som veiareal, men som annen veggrunn – teknisk infrastruktur.
Sporingskurve er vist i planbeskrivelsen

Konklusjonen
Setningen «Veien er fremkommelig for utrykningskjøretøy og avviket anses derfor som
akseptabelt» stiller spørsmål ved kompetansen til de som har gjort vurderingen om dette avviket.
Ifølge Haugaland Brann og Redning IKS sitt dokument «Tilrettelegging for rednings- og
slokkeinstanser» kapittel C punkt 1 skal minste svingradius ytterkant vei være 14 meter for å
sikre fremkommelighet. Det stilles spørsmål om det er hentet inn uttalelser fra redningstjenestene
før avviket ble satt inn i planen. På grunn av ovennevnte feilrepresentasjon som Statens vegvesen
sin håndbok, manglende kunnskap om kommunens egne rettledende dokumenter, TEK17 og
Brann og eksplosjonsvernloven stilles det spørsmål om hvordan det er kommet frem til denne
konklusjonen. Det bes forelagt dokumentasjon på hvordan, og på hvilket grunnlag vurderinger
og konklusjoner er blitt utført i denne planen.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er kommunen som avgjør om noen har kompetanse eller ikke. Innledningsvis i
Håndbok N100 gjøres det oppmerksom på at håndboken gjelder for offentlige veger. KV i
dette forslaget er en felles adkomst, per definisjon ikke en offentlig veg. Håndbok N100
gjelder for utforming av avkjørselsområdet, dvs. lengden av bilen og fra offentlig veg.
Felles eller private avkjørsler reguleres av forskrift om alminnelige regler om bygging og

vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg. Når planbeskrivelsen referer til at minste
svingradius i ytterkant sving er hentet fra håndbokens tabeller, er dette fordi det er
uhensiktsmessig for kommunen å selv definere hvilke svingradiuser en lastebil trenger.
Det er generelt akseptert at det er sporingskurvene og minste svingradius som er oppgitt i
håndbøkene til SVV som legges til grunn når det gjøres en vurdering av om veien er
fremkommelig eller ikke.
For øvrig påpekes det at det er en noe dobbel standard og først å mene at veien bør
anlegges med 5 meter kjørebane, som forslås i merknaden, for deretter mene at den bør
anlegges i henhold til N100 Øvrige lokalveger, når håndboken anbefaler en bredde på 3, 5
– 4,5 m inklusive skuldrer. Videre vises det til at Karmøy kommunes veinorm kap. 3.3.2
anbefaler universell stigning 1:20 på adkomstveger, og at dette skal legges til grunn. I
samme kapittel er det også anbefalt lav geometrisk standard eller smidig linjeføring og
krappe kurver på adkomstveger. Dette argumenteres det i mot i merknaden.
Normen er gammel (2013) og det jobbes med en felles vegnormal for Rogaland. Det er
noen kommuner i fylket som ikke er med i dette arbeidet, men et flertall av kommunene
er deltakende. Vegnormen for Karmøy kommune, den gjeldende, er utdatert. Dette gjelder
spesielt i forhold til private/felles veger, der kommunen har gått bort i fra å ta over
nærmest enhver vei som anlegges. Dette betyr at det er flere private veier i kommunen,
som benyttes av blant annet renovasjon. Så lenge det er tilrettelagt for at renovasjon kan
benytte vegen, gjør de det, uavhengig av om vegen er offentlig eller privat.
Vegnormalen er en veileder. Hvis det er avvik fra normen, skal det utredes i planen. Det
er det som er gjort i dette planforslaget. Hvis alt er i henhold til normen, blir det vesentlig
mindre vurderinger knyttet til veg i planarbeidet.
TEK17 § 11 – 17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap punkt 1 sier at det skal
være brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og slokkeinnsats. Adkomst
for brannmannskap er et tema i saken fordi Karmøy kommune tar dette alvorlig, ikke
fordi man ikke er klar over hva TEK 17 sier. Det påpekes at anbefalingene fra
brannvesenet også er en retningslinje. Det vil alltid være noen steder retningslinjene ikke
lar seg oppfylle, og i dette tilfellet har kommunen sett på om det til tross for avviket er
tilgang for brannbil. Andre retningslinjer fra andre brann- og redningstjenester er søkt
opp, og det viser seg at svingradiusen som anbefales varierer fra 12 meter til 15 meter i
ulike deler av landet. Asker og Bærum operer med 13 meter, Rogaland Brann og Redning
sier kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil iht. håndbok
N100, vedlegg sporingskurver, Drammensregionen operer med 12 meter og tallet varierer
tilsvarende i de ulike områder av landet. Tilsvarende varierer kjørebredde på rettløpt vei,
akseltrykk etc.
Alle planforslag i Karmøy kommune legges frem for Haugaland Brann og Redning IKS,
tidligere den kommunale brann- og redningstjenesten. De har ikke kommet med uttalelser
til saken, og man må derfor gå ut i fra at de mener KV er en akseptabel adkomstvei.
Kommunen har lagt sporingskurver over veien, for å sjekke. Det er for øvrig
sporingskurvene fra N100. Sporingskurven viste at det gikk, men at det var knapt. Siden

det er bedre å være på den sikre siden, ble det lagt inn noe ekstra veigrunn i svingen, slik
at større biler har ekstra rom til å manøvrere.

«Saksfremlegg»
Ifølge saksfremlegget anbefaler kommunalsjef teknisk avbøtende tiltak på adkomstveien på
grunn av den bratte utformingen. Vi kan ikke se at avbøtende tiltak er blitt vurdert i dette
planforslaget. Vi ber om en vurdering av om kommunalsjef teknisk sine forslag tas inn i planen.
For å sikre Skårhaugs fremkommelighet til hans eiendom bes det utredet, på grunn av den bratte
og svingete veiutformingen, følgende endringer i veiutformingen:
1) Utvidelse av veibanen til 5 meter, som vil sikre passering for 2 biler.
2) Varmekabler i veibane, for å sikre fremkommelighet vinterstid.
3) Breddeutvidelse i svinger i henhold til SVVs håndbok N100.
4) Frisikt i svinger i henhold til kommunens Frisiktbrosjyre, vedlagt.
5)Parkeringsplass på område FRI1 med trapp opp til BF slik at Skårhaug er sikret adkomst om
veien skulle være sperret.
6) Utforming og sikring av skrent mellom KV og BK2. Som det fremgår av figur 13 er det ved
stolpe 7,5 en høydeforskjell på ca. 4 meter. Her må det sikres mot fallende gjenstander.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
1)Kjørebanen i planforslaget er planlagt 4 meter, som er vanlig for adkomstveier til større
boligområder enn i forelagte planforslag. Dette i stor grad fordi kommunens norm
anbefaler 4 meter som kjørebane for adkomstveier i kategori A (rene boligområder). Disse
er beregnet på ÅDT 0 – 500. Det anses derfor ikke som rimelig å kreve en bredere vei når
ÅDT i planområdet ligger rundt 30.
2) Varmekabler i veibaner er ikke noe som reguleres i detaljreguleringsplanen.
3)Det er lagt til ekstra areal i sving med senterlinje svingradius 10 meter. Dette for å sikre
fremkommelighet til større kjøretøyer.
4) Det er ikke vedlagt en brosjyre som Karmøy kommune skal ha gitt ut. Kommunen har
en artikkel om frisiktsoner og hekker i og langs veg på sine hjemmesider, sist oppdatert
13. desember 2018. Denne gjelder tre, busker og annen plantevekst langs veier og
vegetasjon i avkjørsler og kryss. Det er lagt inn frisikt i kurvene.
5)FRI1 hadde ingen funksjon som friområde og er tatt bort. Det er erstattet for det meste
med annen veggrunn – grøntareal. Dersom de private parter seg i mellom blir enige om
bruk av dette området til et eller annet formål knyttet til parkering etc., er det en privat
sak så lenge de holder seg utenfor siktsonen.
6) Det er stilt krav om utforming og sikring av skrent i planbestemmelsene.
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1. Planens hensikt
Planen skal legge til rette for utbygging av 5 nye boenheter med tilhørende
anlegg og avkjørsel fra fylkesveg 840 Storasundvegen. Eksisterende
boenhets avkjørsel legges om. Planen gjelder for det området som er vist
på kart med planavgrensning.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
Lekeplass

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger
Fortau
Annen veggrunn - teknisk infrastruktur
Annen veggrunn – grønt
Renovasjon

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
Friområde
Vegetasjonsskjerm

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
Sikringsone - Frisiktsone
Sikringsone – bratt skrent

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg.

2.2

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal kun
skje i henhold til godkjent teknisk plan.

2.3

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.

2.4

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks varsles.

2.5

Innenfor formål hvor byggegrense mot sjø ikke fremgår av plankartet er
byggegrensen sammenfallende med formålsgrensen.

2.6

I avkjørselen til Fv. 840 er det kun tillatt med inntil 10 boenheter, herav 5 stk. innen
regulert område BK1 og BK2.

2.7

Med søknad om nye boliger, veg, byggemodning etc. skal det følge detaljert og
kotesatt utomhusplan for hele planområdet i målestokk 1:500. Planen skal vise
planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, beplantning (allergivennlige
planter), belysning, skilt, trapper, forstøtningsmurer, utforming av veger, avkjørsler,
stigningsforhold, fast materiale på veger, naturlige ledelinjer, bilparkering,
sykkelparkering, avfallshåndtering, oppholdsareal, vinterbruk med snølagring og
hvordan tilgjengelig/universell utforming er ivaretatt.

2.8

Det kreves følgende tiltaksklasser for nye boliger:
Arkitektur klasse 2
Landskapspleie/uteområde klasse 2
Geoteknisk vurdering av stabilitet tørrmurer klasse 2.

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BK1, BK2 og BF)
Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtas nettoareal jf. H -2300
veileder grad av utnytting.
Det tillates bolig med inntil 2 etasjer. Takterrasse tillates på tak.
Ny boligbebyggelse skal ha flatt tak.
På hver tomt skal det opparbeides parkeringsplass for 1 bil utenom garasje.
Også snuplass skal opparbeides samtidig med boligen. Felles atkomstveg kan
benyttes som del av snumulighetene, men må oppfylle gjeldende kommunale
siktkrav.
Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5
timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.

3.1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (felt BF)
I området skal det stå 1 frittliggende enebolig med tilhørende anlegg.
Ved byggemeldinger for boliger skal garasjer vises på situasjonsplanen selv
om de ikke skal oppføres samtidig med boligen.
Ved nybygg av bolig skal byggets høyeste punkt ikke overskride kote + 17,5 m.
Eksisterende boligs mønehøyde skal ikke overskride kote + 18,5.
Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om
garasjen ikke oppføres samtidig med boligen.
Garasjer tillates oppført med maks byggehøyder inntil 5m fra gjennomsnittlig
planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses
bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg.

3.1.2 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (felt BK1, BK2.)

I området skal bebyggelsen bestå av konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende
anlegg. Bygningene kan oppføres som frittliggende boliger, eller i par.
Det kan oppføres maks. 5 boenheter på områdene. 3 enheter på BK1 og 2 enheter på
BK2. Tiltak tillates oppført i grensen mellom tomtene, såfremt branntekniske krav er
oppfulgt. Mot eiendomsgrense til BF gjelder avstandsregler i plan- og bygningsloven.
Bygningers høyeste punkt skal ikke overskride kote + 18,5 m på felt BK1 og kote
+15,5 m på felt BK2.
Bygninger skal prosjekteres ut fra kotehøyde +12 på felt BK1. På felt BK2 skal
bygninger anlegges med inngang i 2. etasje, og bygningens grunnflate prosjekteres ut
i fra kotehøyde + 9.
Boliger skal anlegges med garasje som integrert del av bygningskroppen. Det tillates
ikke oppført frittliggende garasjer/carporter.
Bygninger skal ligge innenfor en grå eller brun fargeskala etter NCS – systemet, med
60 – 80 % mørkhet og maks 20 % kulør, eller tilsvarende beiset. Alle bygninger skal
ha samme farge. Inngangspartier og inngangsdører kan ha individuelle
kontrastfarger.

3.1.2.1 Juridiske linjer
Trær (sosi kode 1272) skal plantes når bebyggelsen for øvrig anlegges.
Sikringsgjerde skal oppføres som mur i henhold til TEK17 kapittel 12 som vist i
kartet.
Støttemur: Mellom sikringsgjerde og planbegrensingen i BK1 og f_VGS er det på
plan vist sikringssone. Her er det oppført tørrmur i varierende høyder. Denne skal
være sikret mot utglidning.
Bestemmelsesområder #2-1 og#2-2: Kan brukes til å anlegge parkeringsplass til bil for
bolig innenfor BK1.
Bestemmelsesområde #2 – 3: Skal anlegges med veganlegget for øvrig som
hvilerepos og sikres mot fall. Det tillates at det plasseres benker eller tilsvarende på
området. Området skal inngå i teknisk plan.

3.1.3 Lekeplass (felt o_LEK.)

Lekeplasser/ balløkke skal opparbeides som vist i planen i henhold til kommunal
norm. Situasjonsplan for lekeplassene skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen
skal være offentlig.

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
4.2.1 Kjøreveger (felt f_KV.)

Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Avkjørsel skal opparbeides i
henhold til Statens vegvesens håndbok N100. KV skal ellers opparbeides som vist i
planen. Vegens utførelse skal være i henhold til kommunal norm kapittel 4 anlegg –
utførelse.
Bergskjæring skal utformes som nær vertikale skjæringer (10:1 eller brattere).
Bergskjæring skal renskes for løst berg og sikres mot nedfall i vegen. Vegen skal
være sikret mot iskjøving og nedfall av is.
Veg merket f_KV skal være felles adkomst for felt BK1, BK2 og BF.

4.2.2 Fortau (felt o_F)

Området skal nyttes til offentlig fortau. Fortau skal opparbeides som vist i plan,
samtidig med veganlegget forøvrig. Offentlig fortau skal overtas av tilstøtende veis
veimyndighet.
4.2.3 Annen veggrunn (felt AVG, AVT)
Tekniske anlegg – skal brukes til grøfter og tekniske anlegg i forbindelse med
veganlegget for øvrig.
Grønt – skal brukes til skråninger og sikring av skrent/brattheng.

4.2.5 Renovasjon (felt f_R.)

Området skal tilrettelegges for -og benyttes til- oppstilling av renovasjonsdunker og
for innsamling av avfall med renovasjonsbil. Felles renovasjon er felles for BK1, BK2
og BF.

Avfallsplass skal innegjerdas og sikres mot fallende gjenstander ned i fylkesvegen. Om
nødvendig for å hindre fallene gjenstander, skal renovasjonspunktet bygges over med
tak.

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
4.3.2 Vegetasjonsskjerm (felt f_VGS)
Felles for BK1. Området skal beplantes med klatreplanter i området mellom støttemur
og sikringsgjerde.

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
5.1.1 Faresone - (felt H190_1)
Bratt skrent. Sikres mot fall med støttemur og sikringsgjerde i BK1. I AVG kan det
gjøres nødvendige tiltak for å sikre underliggende vegareal.

5.1.3 Sikringsone - Frisiktsone (felt H140_1,_2,_3,_4 og _5)

Frisiktsoner i avkjørsel fra f-KV til Fv. 840, samt frisiktsoner i kurver på KV, skal
anlegges samtidig med anlegget for øvrig. I frisiktsoner skal det være frisikt ned til
en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
Frisiktsone H140_3 på AVT1 skal være i plan med tilstøtende vegareal.

7. Rekkefølgebestemmelser
7.1

Alle kjøreveger og private avkjørsler med frisiktsoner skal opparbeides som vist
i planen og ferdigstilles før bebyggelsen de skal betjene tas i bruk.
For avkjørselen med Fv. 840 må det utarbeides tekniske planer som skal
godkjennes av Vegvesenet før igangsettingstillatelser innen planområdet kan gis. For
alle tiltak som berører riks- eller fylkesveier, også kryss i tilknytning til disse, skal det
foreligge teknisk plan godkjent av Statens vegvesen før igangsetting. Teknisk plan
skal også omfatte skjæring vist som Annen veggrunn – grøntareal i plankartet.

7.2

Tekniske planer (veg, vann- og avløp m.m.) må godkjennes av kommunen før
igangsettingstillatelse kan gis, jf. PBL § 18-1.

7.3

I forbindelse med prosjektering av boligfelt skal støybelastningen på
nye boliger utredes. Støybelastningen skal beregnes etter krav fremsatt i
T-1442 og tilfredsstille kravene for inne- og utendørs grenser. Beregningene
skal være utført før det gis igangsettingstillatelse for boligene.
Eventuelle tiltak mot støy skal være utført før brukstillatelse på boligene gis.

7.4

Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge stabilitetsgodkjennelse på
oppført tørrmur i overgangen mellom områder BK1 og VGS.
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
Planforslaget er fremma som ny detaljreguleringsplan etter lov om planlegging og
byggesaksbehandling § 12 – 3.
Skjalg Lothe er eier av 141/46 og er tiltakshaver.
EDB – Tjenester Norge Ltd fremmet planen til 1. gangs behandling.
Planarbeidet skal legge til rette for en ny avkjørsel far fylkesvei 840 Storasundvegen og 5 nye
boenheter, samt en eksisterende bolig.
Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel og anses ikke å trenge
konsekvensutredning.

Kapittel 2: Planprosessen
EDB-tjenester LTD utarbeider planforslaget samt varsler berørte grunneiere/naboer om
oppstart av planarbeidet. Offentlige myndigheter blir også skriftlig varslet samt
annonsert i Karmøynytt og på www.karmoy.kommune.no, jfr. krav i PBL til digital
kunngjøring.
Innkomne merknader og uttalelser som er mottatt i forbindelse med oppstart av
planarbeidet er vurdert og i størst mulig grad hensyntatt.
Frist for innspill ble satt til 05.10.2016
Planområdets avgrensing ble vist iht. kartutsnitt fig.1.
Planforslaget ble behandlet første gang i hovedutvalg for tekniske saker og miljø 08.06.2019.
Etter protester fra naboer har planforslaget blitt vesentlig endret, samt utstrekningen av
planforslaget er endret, se fig. 2.
RH – Oppmåling AS overtok som konsulent for tiltakshaver etter EDB – Tjenester.
Eksisterende avkjørsel hadde ikke optimal geometri og vi valgte derfor å etablere ny
avkjørsel 25m mot nord for eksisterende avkjørsel iht. SVV håndbok N100.

4

Figur 1 varslet planområde ved oppstart

Figur 2 Planområdet etter at planforslaget er omarbeidet som følge av naboprotester.
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Kapittel 3: Planstatus:
Fylkeskommunale planer
 «I spredtbygde områder med lav befolkningsvekst, kan det åpnes for et mer
differensiert bosettingsmønster. Den detaljerte prioriteringen og rekkefølge i
utbyggingen defineres gjennom kommuneplanleggingen.»
- Regional plan for areal og transport på Haugalandet, KAP 4.3, side 35


Fylkesdelplanen for universell utforming:
I fylkesplanen for universell utforming er det ei overordna målsetting at universell
utforming skal være strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal være innarbeidd i alle reguleringsbestemmelser der dette
er relevant.

Kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte kommunedelplaner
I kommuneplanen er område vist utnyttet til boligformål, se fig. 3.
Planforslaget er således i tråd med kommuneplanens arealdel.

Figur 3 planområdet i kommuneplanen.

Området er ikke fra før detaljregulert. I nordøstre hjørne av planforslaget grenser det til
reguleringsplan for Osnesvegen, vedtatt 10.12.1991. Det er ingen pågående planarbeider
ellers i området.

Kommunedelplan for klima og energi 2017 – 2020 (vedtatt i kommunestyret 23.10.2017)
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Klima- og energiplanen viser hvordan en skal redusere klimagassutslipp og energiforbruk i
Karmøy, samt hvordan Karmøy-samfunnet skal tilpasses konsekvensene av klimaendring. I
vedtaket heter det blant annet at Karmøy kommune skal arbeide for en nullvekst i
personbiltransporten, og i økende grad å tilrettelegge for transportformer som gange, sykkel
og
kollektiv.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2021 (vedtatt 11.12.2017)
Denne planen er ment brukt som et nyttig styringsredskap for å få en god og ikke minst
behovsrettet utvikling innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er ønskelig at planen
skal bidra til økt innsikt i kommunens situasjon og utfordringer innenfor fagområdet og
utviklingstrekkene videre. Kommunen skal ha idrettsanlegg og friluftsområder i nærmiljøet
hvor folk bor. Et viktig delmål for å nå dette er økt hverdagsaktivitet. Tilrettelegging for å gå
til skolen, sykle/gå til jobben, mindre bruk av bil og lignende kan være tiltak for å oppnå
dette.

Kapittel 4: Dagens situasjon
Planområdets beliggenhet:
Området ligg sentralt på Vikjå i Torvastad, på et høydedrag med utsikt i flere
retninger, bl.a. over Karmsundet til Risøy og Haugesund sentrum. Planområdet har atkomst
fra Storasundvegen i øst. I vest ligger Torvastadvegen. Torvastadvegen og Storasundvegen
møtes i kryss med Osnesvegen rett nord for planområdet. Planområdet ligger Planområdet
med veganlegg er ca. 5.1 daa (5100.7 m2). Fra kaien i Vikjå er det 50-100 m til området.

Torvastadvegen

Storasundvegen

Figur 4 Planområdets beliggenhet på Karmøy
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Eksisterende:
Topografi
Vest for planområdet skråner Storasundvegen fra mellom kote 5 og 6 til kote 2 nord
for planforslaget, før det begynner å stige mot kote 3 i øst på Torvastadvegen.
Platået det skal bygges på er grovplanert til kote 12. Eksisterende bolig ligger på
omlagt 11. Det er reist tørrmurer i skråningene mot eksisterende bebyggelse.
Like sør for planområdet ligger en høyde i terrenget på eiendom 141/13 med topp på
høydekote 16. Sør for denne ligger en annen høyde, som stiger til høydekote 30.
Høydedraget strekker seg i en nord – sør retning. I luftlinjer er det om lag 130 meter
mellom planområdets topp og høyeste punkt på dette høydedraget.
Vest for planområdet ligger et høydedrag som også strekker seg i en nord – sør
retning. Høyeste punkt er ca. 20, 7 meter over havet. Toppen på dette høydedraget er
om lag 135 meter i luftlinje fra planområdets topp.
Nord for planområdet ligger to høydedrag, et henholdsvis i direkte nordlig retning
for planområdet og ett i en nordvestlig retning. Høydedraget rett nord for
planområdet har toppunkt på om lag 25 meter over havet. Høyden i nordvest ligger
på om lag 21 meter over havet.
Høydedragene er adskilt med søkk, hvor veier og den eldre bebyggelsen er bygd.
Nyere bebyggelse ligger i skråningene opp mot høydedragene, og i nord tett mot
toppen av høydene.

Vegetasjon
All løsmasser ble fjernet fra planområdet ved sprenging av bebyggelsesområdet.
Lekeplassen har gressdekke. Eksisterende bolig har stedvis gjenværende hageareal,
men dette er marginalt, se fig. 5. Løsmassene skal tilbakeføres til planområdet under
sluttføringen av utbyggingen.

Figur 5 planområdet etter nedsprenging og planering
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Sol- og skyggeforhold
Høyden har naturlige gode solforhold. Det er ingen av høydedragene rundt som
skaper skyggeforhold innenfor planområdet. Vegetasjon på den umiddelbare
høyden sør for planområdet på eiendom 141/13, skaper noe skyggeforhold på
eksisterende bolig i planområdet (bolig på eiendom 141/14).
Grunnforhold (stabilitet, ledninger, ev. rasfare, forurensing i grunn)
Grunnen i utbyggingsområdet er berggrunn. Det er bygd støttemurer i partiene mot
tilliggende bebyggelse. Mot fylkesvegen (Storasundvegen) er det gjort rassikrende
tiltak. Det er ikke tidligere virksomhet knyttet til planområdet, og det er derfor ikke
mistanke om forurensing i grunn.
Annen forurensing (lyd, luft)
Planens byggeområder ligger utenfor støyprognosekart for 2025, se fig. 6. Det er
ellers ikke bedrifter eller annen aktivitet i området som innebærer fare for lyd-, lufteller støyforurensing.

Figur 6 Det gule området er støysone etter prognose for 2025

Bebyggelse og grunneier forhold
Det er en eksisterende bolig i planområdet. Bygningen er en eldre enebolig. Det er
ikke nødvendig å rive eksisterende bolig for å gjennomføre planforslaget.
Boligen har i dag atkomst over 141/13 og 141/46. Avkjørsel fra Storasundvegen ligger
på mellom kote 6 og 7, og stiger til kote 11 over ca. 50 meter. Avkjørselen ligger i en
sving og er delt med 4 andre enheter.
Bebyggelsen rundt planområdet består i hovedsak av eneboliger, iblandet noen
tomannsboliger. Om lag 135 meter sørøst for planområdets avkjørsel ligger tre
leilighetsbygg. Bebyggelsen er spredt foruten leilighetsbyggene.
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Det er en blanding av eldre og nyere bygninger i området rundt planområdet. Den
eldre bebyggelsen er eneboliger i lyse farger, med skifertak eller rød takstein. Takene
er saltak. Nyere bebyggelse har en blanding av saltak, valmede tak og flate tak, stort
sett med svart eller grå takstein. Selv om mange er lyse i farge, er noen malt eller
beiset i mørke farger, som rødt og brun/dyp grå.
Grunneierforhold:
Innenfor planområdet:
Gnr.
141

Bnr.
46

141

14

140

269

141

175

141

64

Eierforhold
Privat
(tiltakshaver)
Privat
(berørt part)
Offentlig
(veg)
Offentlig
(veg)
Offentlig
(LEK)

Grensene i planområdet er innmålt.
Tilliggende planområdet (naboer):
Gnr
141

Bnr
13

141

61

141

156

141

59

141

63

141

62

141

122

140

11

140

69

140

16

Eierforhold
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)
Privat
(nabo)

Sosial infrastruktur
Beboerne sokner til Torvastad skole beliggende 2,3 km fra stedet. Elevene vil da følge
Torvastadvegen mot Bø på opparbeidd fortau for hele strekningen.
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Til nærmeste barnehage (Espira Litlasund barnehage) er det ca. 600 m. langs
Storasundvegen (sørgående retning). Det er ikke fortau på deler av strekningen.
Til nærmeste nærbutikk er det 2,85 km, i sørgående retning langs Storasundvegen.
Store deler av strekningen mangler fortau/løsning for gående/syklende.
På Storesund/Bjørgene er det opparbeidd mange fine turløyper. Videre er det 1,5 km
til Torvastad golfbane og 2,3 km til Torvastad idrettslag (hall + baner)
Nord for område ved sjøen (nordspissen av Karmøy) er det mange fine fiskeplasser.
Litt avhengig av hvor en begynner å måle fra innenfor planområdet er det 150 - 200
meter til opparbeidet lekeplass. Lekeplassen er offentlig og fungerer som lekeplass
for et større område med sprett bebyggelse.
Teknisk infrastruktur
Planområdet er ikke tidligere utbygd. Alle tekniske anlegg må opparbeides nytt og
tilkobles offentlige nett.
Kollektivtilbud
Det er cirka 140 meter til nærmeste holdeplass. Det er 6 avganger daglig i sørgående
retning (mot Haugesund). For de som skal sørover på Karmøy må de bytte buss på
Bø.
Overordnete gang- og sykkelveisystem
Langs Torvastadvegen går det gang- og sykkelveg sørover til den passerer
Hålandsvegen. Storasundvegen mangler løsninger før gående og syklende mellom
Vikjå og Hålandsvegen (Hålandsvegen er en tverrforbindelse mellom
Torvastadvegen og Storasundvegen).
Avstand til sentrum
Nærmeste sentrum er på Norheim, som er cirka 6,3 km fra planområdet.
Kjøreatkomst
Planområdet har i dag atkomst over 141/13. Dette er en midlertidig løsning. Veien er
gruset og brukt av eksisterende bolig på 141/14 og under sprengningsarbeidene ved
planering av området.
Trafikkmengde på adkomstvei/samlevei
Iht. Vegvesen.no er ÅDT 1900, gjeldene for 2017 med andel lange kjøretøy 10 %.
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Kapittel 5: Planforslaget
Overordnet ide:
Det planlegges 5 nye boenheter innenfor planområdet, fordelt på to felt med henholdsvis 3
og 2 enheter. Eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst. Atkomst fra
Storasundvegen legges om fra dagens atkomst til en nordligere avkjørsel. Eksisterende
lekeplass sikres gjennom reguleringsplanen som lekeareal for et større område med spredt
bebyggelse.

Figur 7 Planforslaget
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Arealbruk:
Planområdet dekker et areal på ca. 5,1 dekar. Bildet fig. 7 viser fordelingen av areal
på de ulike formålene. Tallene i tabellen under er rundet av.

Benevnelse

Full navnsetting

Areal da

BF

Bolig – frittliggende

0,434

BK1

Bolig konsentrert felt 1

0,94

BK2

Bolig konsentrert felt 2

0,66

f_R

Renovasjonsanlegg

0,03

o_LEK

Lekeplass

0,72

f_KV

Kjøreveg

0,45

o_F1

Fortau

0,2

AVT

Annen veggrunn tekniske anlegg

0,21

AVG

Annen veggrunn grøntareal

0,87

f_FRI1

Friområde

0,17

f_vgs

Vegetasjonsskjerm

0,5

Det planlegges for 5 nye enheter fordelt henholdsvis 3 enheter på felt BK1 og 2 enheter
på felt BK2. Bebyggelsen planlegges med 40 % BYA. Fig. 8 viser en mulig deling av
arealene slike at bygningene ligger innenfor arealbegrensingen i planbestemmelsene. På
modellen har boliger på felt BK1 en grunnflate på 80kvm og boliger på felt BK2 en
grunnflate på 100 kvm. Bygningene må anlegges med garasje som del av
bygningskroppen. Det er ikke plass til frittliggende garasjer innenfor felt BK1 eller felt
BK2. Dette kommer også frem på illustrasjonen. På fig. er det bare areal innenfor de
hvite strekene som er medregnet i utregningen av % BYA. Sikringssonen er vist med
boligformål på denne figuren fordi strekene kom bedre frem med samme farge på begge
sider.
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Figur 8 Mulig tomteinndeling

Bebyggelse, struktur og tiltak:
Bygninger på felt BK1 skal anlegges innenfor bygningsgrensen. Bygningsgrensen er lagt
mot veg samt mot kantene av berget planområdet ligger på. Bygningene er lagt bort fra
kantene etter en vurdering av landskapet. De virker mindre bratte dersom de legges noe
i bakkant og profilen kan mykes opp med trær eller busker. Profilen vil da kunne
sammenlignes med eksisterende slake åser og bergtopper i området. Se fig. 9 og fig 10
for sammenligning. På fig. 10 er bygningenes 2. etasje lagt ytterligere inn, både for å få
en veranda i annen etasje, men også for å få en bedre overgang mellom høyeste punkt på
planlagt bygningsmasse og bygningsmassen på nedsiden av berget. Dette gir også
mulighet til å anlegge tilfredsstillende uteareal på bakkeplan mot vest. Plasseres
bygningene lengst mulig mot kanten som vist på fig. 9 mister en mulighet til å anlegge
uteareal mot vest. En har da kun anledning til å anlegge uteareal på østsiden, som også
er tilkomstsiden. Oppkjørsler anlegges sjelden sammen med gode utearealer, og spesielt
ikke eksponert mot øst.
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Figur 9 bygninger på BK2 sett fra Torvastadvegen. Bygninger er plasser langs kanten. Illustrasjon fra
RH Oppmåling AS

Figur 10 Bygninger på felt BK1 sett fra Torvastadvegen i henhold til byggegrensen i kartet og med
beplantning.

Høyder:
Planområdet er planert til kotehøyde +12. Dette blir utgangspunkt for videre
prosjektering av bygningene. For felt BK1 skal bygningene ha to etasjer, med maks
byggehøyde på kote + 18. Ved beregning av høyden er det lagt til grunn av bygningene
skal ha to etasjer. I utgangspunktet regner en med at etasjene har standard etasjehøyder
på 2,4 meter innvendig høyde. For etasjeskillene er det gått ut i fra et bjelkelag 48 x 198
mm (ca. 20 cm), 22 mm sponplater, 15, mm parkett, 13 mm gulvgipsplater og 20 mm
trinnlyddempere, samt takplater og rom for eventuelt større bjelkedimensjoner gir 30 –
40 cm totalt. Grunnmur og gulv regnes til 0,5 meter. Med tak regner en med at høyden
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ligger innenfor 6,5 meter fra ferdig planert terreng til gesims. Byggehøyden i felt BK1
settes derfor til kote + 18,5.
BK2 har fallende terreng mot KV i øst. I felt BK2 skal boligene anlegges med en
sokkeletasje, slik at en har inngang fra KV i vest på kote + 12 i bygningens andre etasje.
Første etasje ligger på kote + 9. Med samme høyder som for felt BK1 gir dette en
maksimal byggehøyde på kote + 15,5. Denne høyden gir en mindre dominerende effekt
mot horisonten enn dersom BK2 legges på samme byggehøyde som BK1. Det gir også en
bedre terrengtilpasning innenfor feltet, enn om bygningene bygges opp i terrenget på en
kunstig flate.
Det er gitt samme byggehøyder (6,5 meter) og utnyttelsesgrad for felt BF.
Avstander:
Innenfor felt BK1 og BK2 kan bygningene legges vegg i vegg som rekkehus, eller stå
frittstående som frittstående eneboliger. Bygningene tillates oppført inntil fremtidige
tomtegrenser, så lenge de tilfredsstiller behov for brannvegger. Det tillates ikke oppført
frittstående garasjer/carporter. Dette er delvis for å sikre tilstrekkelig uteareal på
bakkeplan, men også for å sikre luft mellom bygningene. Det er et begrenset areal
tilgjengelig, og en større bygningsmasse enn det planen legger opp til slik den er
forelagte i forslaget vil være overdimensjonert i forhold til arealet.
Mot tomtegrensen til eiendom gnr/bnr 141/14, felt BF, gjelder avstander til tomtegrense
som gitt i plan- og bygningsloven.
Brystning på felt BK1:
På felt BK1 er det vist to murer. Det ene er en forstøtningsmur som sikrer skråningen.
Den andre er en brystning (sikringsgjerde) med hensyn til landskapet. Det ble vurdert
om det var mulig å senke terrenget innenfor planens byggeområder til kote + 11 og
bevare en brystning på cirka en meter for å gjøre overgangen mellom berget og
bygningene mindre dominerende. Eksisterende forstøtningsmur gjør dette vanskelig,
siden en ytterligere nedsprenging kan undergrave muren. Det er i stedet foreslått at det
reises en mur på kanten av BK1 for å oppnå samme effekt. Overgangen mellom hage og
skrent må uansett sikres, og denne måten gir samtidig en positiv landskapseffekt.
Takform og farge:
Det har i saken blitt vurdert to typer takform. Saltak, som er den tradisjonelle takformen
i området, og flate tak. Samtidig ble det vurdert bruk av farger og eventuelt materiale for
skråtak. Det ble konkludert med at mørk grå eller mørk brune bygninger med flate tak
lettere glir inn som en del av landskapet enn lyse bygninger med saltak.
Se fig. 11 og fig. 12. Skråtak viser igjen mot horisonten når de kommer opp. Selv med
bruk av matt grå taksten eller skifer ville det vært vanskelig å få en takflate som ikke
brøt horisontlinjen med enten farge eller på grunn av vinklene på takene. Flate tak gir en
rettere linje mellom bygningene, som gir en mer naturlig overgang mellom de
omkringliggende høydene og planområdets byggehøyde når det sees på avstand.
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Mørk grå eller mørk brun som bygningsfarge er også et grep for at bygningsmassen skal
være mer tilpasset terrenget. Inngangsparti og dører tillates i kontrastfarger for
individualisering av bygningene. Disse partiene er vendt inn mot KV og vil ikke være
synlige på avstand.

Figur 11 Illustrasjon utarbeidet for vurdering av lyse bygninger med saltak.

Figur 12 illustrasjon utarbeidet for vurdering av mørke bygninger med flatt tak. Dette er alternativet
planen legger opp til.
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Trær:
Det er vist 7 innregulert trær på plankartet. 4 av disse viser blant annet på fig. 12. Trærne er
et innslag som er hentet fra høydene omkring planområdet. De myker opp overgangen
mellom bygningene og berget, tar opp noe av høyden mellom takflatene og
planeringsflaten, og skaper en sammenheng mellom byggeområdet og høydene som ligger
rundt planområdet. Trærne på illustrasjonene er 4 – 5 meter høye.

Samferdselsanlegg:
Det skal opparbeides ca. 100 meter felles vei med avkjørsel til fv. 840 Storasundvegen i
øst. Fellesveg KV skal være felles for de som har adkomst til sine boliger via veien.
Avkjørselen til fylkesveien skal prosjekteres og opparbeides i henhold til N100 og
godkjennes av Rogaland fylkeskommune som veimyndighet. Fig. 13 viser avkjørselens
lengdeprofil. Fig. 14 viser hele lengdeprofilen. Avkjørselen planlegges med svingradius
6,00 og tilhørende siktsone.

Figur 13 lengdeprofil avkjørsel. Utarbeidet av RH Oppmåling AS.
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Figur 14 Lengdeprofil av KV. Utarbeidet av RH Oppmåling AS

Fellesvegen anlegges med 4 meters bredde og 1 meter grøft på hver side. KV planlegges
med to avvik fra kommunal norm. Over en strekning på 30 meter (mellom stolpe 5 og 35
i lengdeprofilen fig.14) stiger veien 12,5 % (=1:8). På grunn av terrenget får en ikke
redusert dette stigningsforholdet ytterligere. Dette er innenfor bestemmelsene i Forskrift
om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig veg, kapittel
II, punkt 3.
Det andre avviket er svingradius på fellesvegen der snuhammeren er. Senterlinjen har
svingradius lik 10 meter. Dette gir en svingradius i ytterkant sving på 12 meter. I
henhold til Statens vegvesens håndbok N100 skal veier dimensjoneres med minimum
svingradius 12,0 meter i ytterkant vei (ytre karosserihjørne foran på kjøretøyet) for
lastebiler inkludert brannbiler med stige, samt breddeutvidelse i form av ekstra annen
veggrunn – teknisk infrastruktur. Vegen skal i utgangspunktet kun brukes av
personbiler. Større kjøretøy enn en renovasjonsbil å være unntak på veien. ÅDT tilsvarer
5X6 boenheter, og farten på slike veier er lav. 3o km/t eller mindre. Personbiler kan
bruke arealet som et areal til å kjøre ut av veien dersom det skulle være behov for det.
Veien er fremkommelig for utrykningskjøretøy og avviket anses derfor som akseptabelt.
Det er krav til utforming og sikring av skråninger i berg i planbeskrivelsen.
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Figur 15 Sporingskurve lastebil 120 grader

Avkjørsel fra KV til BF:
Store deler av platået BK1 og vestlig del av BK2 ligger på, er planert til kotehøyde + 12, 0
meter. BF ligger på kotehøyde + 11,3, og høydeforskjellen forutsetter dermed at veien og
terrenget senkes i enden av KV.

Figur 16 Utarbeidet av RH Oppmåling AS. Viser detalj av lengdeprofilen i enden av KV, ved avkjørselen
til BF.
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Alternativvurderinger:
Det er blitt vurdert om det er mulig å la BF beholde eksisterende avkjørsel. Rent bortsett
fra at denne utkjørselen er utflytende og derfor uoversiktlig, er den også bratt. Over om
lag 50 meter stiger den fra høydekote + 6 til + 11. Det bratteste partiet er mellom 10 – 20
meter fra hovedveien, hvor stigningsgraden ligger på rundt 15 %. Avhengig av hvor
man begynner å måle kan dette tallet variere noe mellom 12 % og 16 %, dersom man
operer med en avstand innenfor de 30 meter første meterne. Det er høyere på
strekninger enn anbefalt stigning på adkomstveier, og høyere enn stigning som er gitt i
forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsler fra offentlig
veg.
Ny avkjørsel skal ligge mest mulig vinkelrett på offentlig veg, og for å få dette til blir
veien liggende slik at den skjærer inn i eksisterende avkjørsel fra BF. En direkte
konsekvens av dette er at BF må inn på ny avkjørsel KV for å ha avkjørsel. I forhold til
trafikksikkerheten vurderes dette som det beste alternativet.

Figur 17 høydeprofil første 30 meter av eksisterende avkjørsel. Hentet fra hoydedata.no, en av
Kartverkets tjenester.

Parkering:
I henhold til Karmøy kommunes bestemmelser for arealdelen til kommuneplanen, skal
eneboliger ha 2 parkeringsplasser per enhet. Planforslaget legger opp til at en enhet
legges i garasje, som del av bygningskroppen, og en parkeringsplass utenfor garasjen.
For felt BK1 er parkeringsplasser utenfor garasje vist med bestemmelsesområder for å
sikre nødvendig areal.
I felt BF for eksisterende bolig er det tillatt å oppføre frittliggende garasje.

Kollektivtrafikk:
Det er ca. 140 meter til nærmeste bussholdeplass. Denne ligger langs Storasundvegen,
nord for planområdet. Det er fortau langs Storasundvegen i nordlig retning.
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Planforslaget vil ikke påvirke holdeplassen. Det er ikke trolig at utbygging av 5
boenheter vil ha nevneverdige konsekvenser for kollektivtrafikken.

Figur 18 Bilde fra google maps.no. Det viser holdeplasser for buss nord for planområdet.

Ved utbygging av 5 nye boenheter forventes en økning i ÅDT på hovednettet på 5x5
= 25 ÅDT. Dette vil ikke ha nevneverdige konsekvenser for hovednettet.

Teknisk infrastruktur:
Vann- og avløp vil knyttes til kommunale ledninger i Storasundvegen. Det antas at
avløpet fra ny bebyggelse må føres via slamavskiller enten for hver bolig eller felles
for alle boligene. Prinsippskisse for VA – anlegg viser at to kumgrupper (KG1 og
KG2) etableres. Ny overvannskum (OV1) mot nord og vannkum (VK1) mot sørøst,
som tilknyttes eksisterende kommunal kum 2110.
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Figur 19 utarbeidet av RH Oppmåling AS. Illustrasjonen viser skisse til teknisk plan.

Overvann/flomvei:
Overvann blir ført til sjø via nye ledninger. For ikke å føre flomvann ut i offentlig vei
må en dimensjonere rør for 200 års nedbør. Siden BF ligger lavere i terrenget, må det
anlegges en sluk (SF) i enden av KV som fanger opp overvann fra vei og eventuell
avrenning fra sørlig del av BK2, slik at vannet havner i overvannsledningen.
Vannledning/brannvann:
Vannledning ved ny KG2 dekker brannvann for hele boligarealet innenfor
planområdet. Vannledning er tilknyttet kum 2110 gjennom kum VK1.
Avfallshåndtering:
Området (formål R) skal nyttes til felles renovasjon for boligene innenfor
planområdet. Renovasjonspunktet skal sikres mot nedfall på fylkesveien.
Renovasjonsbil skal snu ved snuhammer som vist i plankartet.
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Universell utforming:
Planbestemmelsene stiller krav om utomhusplan i byggesak som skal vise hvordan
universell utforming ivaretas.

Sosial infrastruktur:
Gjennomsnittlig består en husholdning av 2,16 personer. 5 boenheter utgjør ikke nok
personer til å gjøre en forskjell for den sosiale infrastrukturen.

Grønnstruktur:
Eneboligene skal ha egen hage. Det er satt byggegrense slik at hageareal sikres til
boliger på felt BK1. Felt BK2 har vanlig avstand til felles veg i vest, siden innkjørsel
og parkeringsareal bør ligge i vest. Hage og uteareal bør derfor orienteres i øst slik at
solinnstrålingen kommer fra sør.
Det er avsatt areal til vegetasjonsskjerm. Dette er areal som er for bratt til at det kan
benyttes som byggegrunn, eller oppholdsareal. Av estetiske grunner er det i
planbestemmelsene krav om beplanting i form av klatreplanter, og dette er
bakgrunnen for valg av vegetasjonsskjerm som areaformål. Arealet kan ikke
medregnes som uteoppholdsareal, siden det i praksis ikke kan benyttes til dette.

Barn og unges interesser:
Planforslaget har ikke egen nærlekeplass. Det er lagt opp til at offentlig lekeplass 150
– 200 meter fra planområdet reguleres i forelagte planforslag og slik sikres som
lekeareal. Lekeplassen er lekeplass for et større område med spredt bebyggelse.
En av hovedhensiktene med nærlekeplasser er at barn skal kunne møtes og
sosialiseres sammen med andre. Dette planområdet ligger slik til at en lekeplass her
ikke vil ha en slik effekt. Det er ikke trolig at barn vil gå opp en bratt adkomstvei for
å komme til en lekeplass, med et svært begrenset antall lekekamerater i 5 boliger.
Barn som bor innenfor dette planområdet vil heller ikke ønske å leke på en lekeplass
ingen andre benytter, når samlingspunktet for området ligger 150 – 200 meter unna.
Ut i fra denne vurderingen ble det bestemt at det er best at etablert lekeplass
reguleres og sikres for fremtiden for hele området som sokner til denne lekeplassen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:
I forbindelse med ROS – analysen er det avdekket ett faremoment i planforslaget
som trenger tiltak utover å følge byggeforskrifter. Dette gjelder sikring av
terrengformasjon, som det er satt krav om i planbestemmelsene. Det er vist i
plankartet med støttemur og sikringsgjerde. Det første skal stabilisere
terrengformasjonen, og sikringsgjerde skal sørge for at ingen går seg utenfor kanten.
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Miljøkonsekvenser:
Planforslaget ligger usentralt til i kommunen. Det er ikke i gå- eller sykkelavstand til
sentrumsområder eller arbeidsintensive bedrifter. Det betyr at de som bor i området,
vil være avhengige av kollektivtransport eller privat bil for å komme til og fra disse
funksjonene. I et klimaperspektiv er det uheldig at planforslaget legger opp til
utbygging som kan medføre økt bilbruk.

Naturmangfold:
§8 Kunnskapsgrunnlaget
BK1, BK2 og KV er en bergknatt som er sprengt ned og planert. Det består av fast
fjell med sprengt løsmasser i et tynt lag på toppen. Det er ikke gjort registreringer i
planområdet, men i nærheten til nærområdet er det registrert ærfugl,
klengelerkespore og gulspurv (Artskart.no)
Det er ikke gjort registreringer etter at berget ble sprengt ned, men det er vurdert at
sjansen for funn er minimal.
§9 Føre-var prinsippet
Ærfuglens aktivitet er knyttet til sjøen, og det er ikke registrert hekkende ærfugl i
eller i nærheten til planområdet.
Observasjonen av klengelerkespore ble gjort i 1895. Det er stor usikkerhet knyttet til
stedslokalisjonen (radius på 2500 meter) og det er ikke gjort senere observasjoner i
området.
Gulspurv foretrekker åpent terreng med busker eller nær dyrket mark. Det er ikke
karakteristisk for planområdet.
Det er vurdert at det ikke er behov for å ta spesielle hensyn til naturmangfoldet.
§10 Samlet belastning
Samlet belastning på artene i området vurderes til å være svært liten.
§11 Kostnader
Kostnadene bæres av tiltakshaver
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Det er ikke funnet arter eller miljø som gjør det nødvendig med særlige tiltak.
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Kulturminner:
Området er sprengt og planert. Det er vurdert til ikke å ha potensiale for
kulturminner slik det ligger.

Kriminalitetsforebygging:
Planforslaget legger opp til et boligområde med 6 boliger; 5 nye enheter og 1
eksisterende enhet, på toppen av et berg. Det vil kun være en tilkomstvei for bil.
Boligene er arrangert rundt adkomstvegen. Aktiviteten i området vil være naturlig
begrenset, og lett oversiktlig for de som bor i planområdet å følge med på.
Det er ut over dette lite trolig at planforslaget har hverken gode eller dårlige
konsekvenser for kriminalitetsforebyggingen.

Folkehelse:
I følge ATP Haugalandet fremmer avstander over 2 km bilkjøring, mens avstander
under 1 km fremmer gange og sykkel som fremkomstmiddel. Planforslaget er over 2
km fra sentrum, skule og nærbutikk. Barnehage er ca. 600 meter fra planområdet.
Området har derimot kvaliteter som friområder og andre grøntområder i nærheten,
som fiskeplasser og golfanlegg.
Lekeplassen er sentral for et større område med spredt bebyggelse, og fungerer som
et møtested. Det er lett tilgang til kollektivholdeplasser, men avgangen fra disse er
begrenset i løpet av en dag. Effektiv bruk av kollektivtilbudet i området krever
planlegging.
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Regionalplanavdelingen

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Deres
ref.:

22.05.2019
2019/22028
7
Anita Rettedal
Middelthon
16/1518-52

Karmøy kommune - gnr 141 bnr 46 m fl - Detaljreguleringsplan for Vikafjellet offentlig ettersyn
Vi viser til oversendelse fra kommunen, datert 24.04.19, som er sendt fylkeskommunen for
uttalelse. Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Vikafjellet, Vikjå, i
Karmøy kommune.
Trafikksikkerhet
Fylkesrådmannen viser vi til utfordringer kommentert i oppstartsvarselet knyttet til
terrenget og høydeforskjell mellom planområdet og Storasundvegen. Det er positivt at det
er fastsatt rekkefølgebestemmelse om at krysset med Fv. 840 skal godkjennes av Statens
vegvesen før igangsettingstillatelser innen planområdet kan gis. Fylkesrådmannen stiller
likevel spørsmål ved bestemmelse §16, hvor det gis tillatelse til stigning på 12,5% over en
strekning på 30m, og hvorvidt dette gir trafikksikker adkomst til planområdet for ulike
trafikantgrupper. Som saksfremlegget fra kommunen også viser til, kan en så høy stigning
gjøre området utilgjengelig for bevegelseshemmede, samt bli et trafikksikkerhetsproblem
for syklister, spesielt barn og unge. Fylkesrådmannen ber om at kommunen på ny vurderer
om det kan finnes en annen løsning som gjør vegen mindre bratt.
Lekeplass
Det som positivt at o_LEK nå blir regulert og dermed sikret til videre bruk for nærmiljøet.
Fylkesrådmannen mener likevel at avstanden til lekeplassen er en svakhet i planen, i
tillegg til de utfordringer som gjelder trygg adkomst mellom bolig og lekeplass for barn og
unge (jf. forrige avsnitt). Avstanden til lekeplassen er spesielt et hinder for de yngste
barna, og dermed deres foreldre av hensyn til at barna må følges til lekeplassen. Av
hensyn til planområdets topografi viser situasjonsplanen begrenset areal for uteopphold og
lek rundt boligene. Fylkesrådmannen gir derfor faglig råd om å gjøre rom i planen til et
felles uteoppholdsareal/lekeareal i umiddelbar nærhet til boligene.

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

3201.05.50520
firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Med hilsen

Anita Rettedal Middelthon
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Synnøve Hognestad
rådgiver

Karmøy kommune
Postboks 1 67
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Deres referanse :

Vår dato :

Region vest

Gro Osmundsen Kyvik /

1 6/4071 9 - 1 5

1 6 / 1 51 8 - 55

27.05.201 9

93281 820

Fv. 840 - UTTALE TI L 2. OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4071 DETALJREGULERI
NG FOR VIKAFJELLET,VIKJÅ - gnr. 1 41 bnr. 46 MFL.
Statens vegvesen viser til brev datert 25.04.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbebyggelse

i samsvar med kommuneplanen.

Planområdet har tilkomst fra fv. 840. Statens vegvesen sine inte resser i saken er knyttet til
fylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune

som vegeier.

Det har vært utstrakt dialog mellom tiltakshaver, Statens vegvesen og kommunen i denne
saken. Det har vært vanskelig å finne en tilfredsstillende
boligområdet,

l øsning for adkomst til

og flere alternativer har vært utredet. I epost fra Statens vegvesen datert

31 .1 0.201 8 vektla vi følgende forhold i vår vurdering av adkomst til området:
1 . Det må reguleres tilfredsstillende

frisiktsone til fylkesvegen.

2. Planforslaget må omfatte fortau langs sørside av fylkesvegen.
3. Terreng mot nord må opparbeides og sikres på en tilfredsstillende

måt e.

Punkt 1 og 2 er ivaretatt i foreliggende planforslag. Når det gjelder punkt 3 ber vi om at
dette sikres gjennomført

ved å innarbeide følgende setning i planbestemmelsene

§ 24:

Teknisk plan skal også omfatte skjæring vist som Annen veggrunn – grøntareal i plankartet.
I planbestemmelsene

§ 24 står det:

Alle kjøreveger, private avkjørsler med frisiktsoner skal opparbeides som vist
i planen og ferdigstilles før bebyggelsen de skal betjene tas i bruk.
For krysset med Fv. 840 må det utarbeides tekniske planer som skal
godkjennes av Vegvesenet før igangsettingstillatelser innen planområdet kan gis.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost - vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Tilknytningspunktet

til fv. 840 er en avkjørsel, ikke et kryss. Dette må endres i

planbestemmelsen.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

16/1518
2019/103026
30.04.2019
985 399 077

UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR
VIKAFJELLET VIKJÅ - GNR 141 BNR 46 M FL.
Vi viser til brev mottatt her 24.04.2019 om offentlig ettersyn for detaljregulering for Vikafjellet Vikjå.
Formålet med planen er i hovedsak boligformål.
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet kan ikke se at vi har fått planvarselet for denne
planen. Vi ber om at fremtidige planer i kommunen sendes til Mattilsynet for uttale.
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som alltid minne om kravene til sikker levering
av trygt drikkevann til planområdet.
Vi har ellers ingen merknader til saken.

Med hilsen

Anders Mydland
Førsteinspektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland

Mattilsynet
Seksjon fisk og mat Sunnhordland og
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Postboks 59

Saksbehandler: Anders Mydland
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

4001
4001

Stavanger
Stavanger

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Målestokk 1:200 / 1:100
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Karmøy Kommune
Rådhuset
Pb 167
4291 Kopervik
post@karmoy.kommune.no
ATT: Yvonne S. Løvseth

PARTNERE:
TRULS BØCKMANN GRAFF
ERIC AUGUSTIN KROGH
CECILIE DAHL-JØRGENSEN PIND
I KONTORFELLESKAP MED
ADVOKAT DØVIK AS
ADVOKATFIRMAET ENGESETH AS
ADVOKATFIRMA METTEVOLL AS

ANSVARLIG ADVOKAT
Cecilie Dahl-Jørgensen Pind

Ski, 02.01.2020
Vår ref.: 51010/7263

Tilbakemelding på planforslag 4071 Detaljregulering for Vikafjellet, Vikjå.
Det vises til kommunens brev av 11.12.19 med frist for tilbakemelding 2.1.20. Svaret er
rettidig. På vegne av Skårhaug er det nødvendig med enkelte kommentarer og bemerkninger
til planforslaget. Det vises også til tidligere korrespondanse i saken.
I all hovedsak er Skårhaug uenig i planen på følgende hovedområder:
•

•

•

Vei
o Utforming av KV
o Trasevalg
o Sikring av adkomst under anleggsperioden
o Sivilrettslig: endring av veirett
Høyder
o Kotehøyde for prosjektering
o Byggehøyde
Boliger
o Plassering
o Utforming

Videre nedenfor kommenteres det på overnevnte forhold.
Det er ikke kommentert på skrivefeil, men det er kommentert på setninger som motsier
hverandre.
Det påpekes at plandokumentene er juridiske dokumenter, og at de derfor må være
korrekte og med klart språk som ikke gir rom for misforståelser og ulike tolkninger.
Det er i dette planforslaget gjort flere vurderinger og konklusjoner. Disse ønsker vi fremlagt,
så vi kan vurdere hvordan disse er behandlet.
Vi ber dere spesielt ta en ny vurdering av anbefalinger som Kommunalsjef teknisk anbefalte
å ta inn i planforslaget før høring, men som ikke er hensyntatt i dette forslaget.
Graffoco Advokatfirma DA - MNA – Sentrumveien 6 A - Postboks 3, 1401 Ski
Org.nr: 885 201 202 MVA – post@graffoco.no – www.graffoco.no
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Planbestemmelser
Som en generell tilbakemelding bes det om at kommunen vurderer i hvor stor grad
Skårhaugs eiendom skal omfattes av fellesbestemmelsene. All den tid at man har foreslått ny
adkomstvei til bolig i BF, er eiendommen en del av planområdet, men det må tilpasses til at
det ligger en allerede bebygd eiendom der.
2.6 «Avkjørsel fra FV840»
Her må også Skårhaugs eiendom regnes med.
2.7 «Søknad om tiltak»
Slik det står skrevet her, siden dette er fellesbestemmelser for hele planområdet, må
Skårhaug om han søker om garasje, lage en detaljert plan for hele området. Det bes om at
man her vurderer at Skårhaugs eiendom holdes utenfor. Det må i så tilfelle konkretiseres
hvilke regler som skal gjelde for Skårhaugs eiendom.
2.8 «Tiltaksklasser»
Slik det står skrevet her, siden dette er fellesbestemmelser for hele planområdet, vil det bli
veldig kostbart for Skårhaug å oppgradere et over 100 år gammelt hus til dagens
tiltaksklasser. Vi ber dere vurdere om at punktet kan flyttes inn under punkt 3.1.2 eller at
eiendommen holdes utenfor. Det må i så tilfelle konkretiseres hvilke regler som skal gjelde
for Skårhaugs eiendom.
3.1 «Fellesbestemmelser»
Her står det at «Ny bebyggelse skal ha flatt tak.» Skårhaug har i dag saltak på sin bolig, og
ønsker å ha muligheten til å beholde den type tak på fremtidig øvrig bebyggelse. Vi ber dere
vurdere om at denne setningen kan flyttes inn under punkt 3.1.2 eller fjernes.
Om Skårhaug ønsker å bygge garasje/utebod, må han ifølge fellesbestemmelsene i 3.1 da
bygge med flatt tak. Dette samsvarer ikke med punkt 3.1.1, der det står at garasje skal
tilpasses boligen. Det bes om avklaring på hva som er gjeldende her.
I dette punkt står det at «Takterrasse tillates på tak». Å tillate takterrasser på område BK1 vil
gi direkte innsyn til Skårhaugs soverom, som han har i andre etasje mot øst. Det bes om at
det utredes muligheter for å begrense innsynet fra område BK1, eventuelt ta vekk mulighet
for takterrasse for dette området.
Å tillate takterrasse på område BK2, med en bygningshøyde på 15,5 meter, og bygningene
plassert så langt øst som avmerket på planbeskrivelsens figur 14, vil det gi direkte innsyn i
Skårhaugs takvindu mot nord der han har badet sitt. Det bes om at det utredes muligheter
for å begrense innsynet fra område BK2 ved å flytte boligene lenger mot vest, eventuelt ta
vekk mulighet for takterrasse for dette området. Å flytte boligene på BK2 lenger mot KV er
mer i tråd med planbeskrivelsens avsnitt «grønnstruktur» og «bebyggelse, struktur og
tiltak».
Med takterrasser åpnes det for at beboerne setter «partytelt» og andre ruvende «ikke
bygningsmessige» gjenstander på taket, som er med på å øke den dominerende effekten av
bygningene i terrenget. Det bes om at det utredes om at takterrasser ikke tillates i
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planområdet, da en inntrukket andre etasje på bygningene kan gjøre samme nytten som
terrasse.
De to avsnittene som omhandler parkering og snumuligheter inneholder motstridende
opplysninger. Det bes om avklaring på hva som er gjeldende.
3.1.1 «Bolig i området»
All den tid det allerede er en bygning i denne delen av planområdet, blir det kunstig å skrive
at det skal oppføres 1 frittliggende bolig.

3.1.1 «Garasjer»
Setningen «Garasjer tillates oppført med maks byggehøyder inntil 5m fra gjennomsnittlig
planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på
eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg».Det er ønskelig at dette
endres til «Garasjer tillates oppført. Garasje skal ikke benyttes til varig beboelse, men kan
innredes. Garasjer skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
material- og fargevalg.» Garasjeutforming er allerede bestemt i bestemmelser til
kommuneplanens arealdel, og trenger ikke gjentas i reguleringsplan.

3.1.1 «Byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote + 17,5 m.»
Skårhaug har pr i dag mønehøyde på 17,97 (se fig. 1), der pipen stikker over mønet (+ ca. 1
meter), han kan derfor ikke akseptere høyden settes lavere enn kote +19 på høyeste punkt,
da hans hus allerede overgår den angitte maksimumshøyden.
Fig. 1: Mønehøyde
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I henhold til PBL § 29-4 kan gesimshøyde være 8 meter og mønehøyde 9 meter. Og siden
Skårhaugs hus står på kote +11,3 (se fig. 2) blir da maksimal mønehøyde på kote +20,3 ihht.
PBL.
Fig. 2: Terrengprofil

Det bes om vurdering om at setningen endres til «Byggets mønehøyde skal ikke overskride
kote +18,5». På denne måten kan Skårhaug i fremtiden ha mulighet til å skifte til takpanner
(som bygger litt høyere enn skifer), og som vil løfte mønet til rett over kote +18,0. Dette vil
heller ikke overskride bygningshøyder på område BK1 og bør derfor være akseptabelt.
3.1.2.1 «Juridiske linjer»
Det kan se ut som kommunen her henviser til feil areal i planområdet. Skal f_FRI1 være AVG
eller mangler grøntområdet til venstre for BK1 betegnelse?
4.2.2. «Fortau»
Ettersom stigningsgraden er høy, kan det være aktuelt at man legger inn hvilerepos her. Det
må kommunen utrede og sjekke om det er i henhold til krav om universell utforming.
4.3.2 «Vegetasjonsskjerm»
Det henvises her til felt f-VGS. Vi kan ikke se at dette er markert i plankartet.
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3.1.3 Lekeplass
Jf. KK Lekeplassnormen bør ikke avstand fra lekeplass til bolig være mer enn 200 meter.
Planbeskrivelsen sier at det er ca 150-200 meter fra bolig til lekeplass. Se Fig. 3 der det viser
at det er nærmere 250 meter fla lekeplass til bolig. Etter det Skårhaug er kjent med er det
ikke sikret adkomst over eiendom 141/47. Om eier vil utnytte dette området, må barna gå
rundt langs Fv. 840 på nordsiden av området. Dette vil medføre en avstand på nesten 300
meter fra bolig til lekeplass. Det hadde vært bedre med en nærlekeplass oppe på området
BK1 og BK2.
Fig. 3 Avstand

4.2.1 Kjørevei
Se egen kommentar om kjørevei.
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Planbeskrivelse
Kap. 5 «Overordnet ide»
Her står det «Eksisterende bolig blir liggende som den er, men får ny atkomst.» Skårhaug
ønsker ikke å flytte plassering av hvor han kjører inn på eiendommen. Se fig 5 for forslag til
ny adkomstvei til eksisterende adkomst til tomten. Med dette adkomstforslaget får Skårhaug
muligheten til å utnytte det vestre hjørnet av eiendommen til garasje. Det bes om at denne
løsningen utredes.
Se ellers egen kommentar om kjørevei.
Fig. 5 Forslag ny adkomstvei.

Kap. 5 «Høyder»
Her står det at boligene på felt BK2 «… har inngang fra KV i vest på kote + 12 i bygningens andre
etasje.» Å legge boligenes andre etasje med inngang på kote +11 vil gi en bedre tilpasning til
eksisterende bebyggelse. Å argumentere at det er bedre å legge andre etasje på samme nivå
som BK1 fordi de da må bygges opp som en kunstig flate, er ikke holdbar, da område BK2 er
allerede en opparbeidet kunstig flate. Se fig. 5. Å sette bygningenes andre etasje grunnivå til
kote +12 vil gi en dominerende effekt i forhold til eksisterende bolig. Vi ber derfor om
utredning på at boligene i område BK2 senkes til kote +11 for andre etasje.
Fig. 5 Bilde område BK2
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Setningen «Det er gitt samme byggehøyder (6,5 meter fra ferdig planert terreng) og utnyttelsesgrad
for felt BF.» må fjernes fra planbeskrivelsen da planbestemmelsene setter byggehøyder i
kotehøyde. Se kommentarer til byggehøyder i planbestemmelsene.
Kap. 5 «Brystning på felt BK1»
Her er det vurdert mulighet for å senke planens byggeområder til kote +11, men funnet det
for vanskelig å gjøre på grunn av eksisterende forstøtningsmur. Vi vil påpeke at denne muren
Jf. Karmøy kommune saksnummer 16/854-6 (vedlegg 16-854-6…) ble oppført før
godkjenning av kommunen. Teknisk sjefs vurdering: «Det er uheldig at opprinnelig tiltak ble
utvidet uten at det ble innsendt reviderte kart/tegninger i forkant». Skårhaug er av den
oppfatning at tiltakshaver har tatt seg til rette med utvidelse av tiltaket uten kommunens
godkjenning og at dette nå hensyntas til ulempe for Skårhaug., Det bes derfor om at det
utføres en ny utredning på om området kan senkes til kote +11.
Som vist i kommunens saksnummer 16/854-5 (vedlegg 16-854-5…) ligger muren på en
«naturlig fjellhylle», og er utført med store steinblokker. I bakkant er det fylt opp med
frostsikre masser. I denne kontrollen er det kommentert at estetikken av muren «kunne
vært bedre». Derfor bes det om at det vurderes om muren kan fjernes, og at en eventuell
nedsprenging av området til kote +11 kan gjennomføres før muren bygges opp igjen. Dette
for å gi et bedre estetisk uttrykk på planområdet.
Kap. 5 «Takform og farge» + Figur 12.
Denne figur vises ikke med takterrasse, slik som planbestemmelsene foreslår. Skal
bygningene ha takterrasse, skal det være ifølge TEK17 § 12-15 være et rekkverk på minimum
1,0 meter. Det er derfor uklart om man i realiteten får et enda høyere bygg. Dette må
komme klarere frem i senere presentasjoner. Er det denne figuren som danner grunnlaget
for vurdering og konklusjon i avsnittet «Takform og farge», anmodes det at dette punktet
revurderes. Vurdering og konklusjon må fremlegges slik at vi kan se om de er vurdert på rett
grunnlag. Det bør også utredes om takterrasse faktisk er nødvendig, når andre etasje er
trukket tilbake, og danner en naturlig terrasse der.
Kap. 5 Figur 14
Den viste plassering av garasje på Skårhaugs tomt vil være lite aktuell, da den vil ta all utsikt
mot Karmsundet. Lilla linjer viser den utsikten han har pr i dag. Boenheten på område BK2
som ligger nærmest Skårhaugs eiendom må vurderes om den kan trekkes lenger vest slik at
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den tar minst mulig av hans utsikt. Å trekke bygningen lenger mot vest samsvarer med
bygningsplassering beskrevet i avsnitt «Bebyggelse, struktur og tiltak» og «grønnstruktur»
Skårhaug ønsker å ha sin ankomst til eiendommen der den er i dag, ikke i vest. Derfor ønskes
det utredet om det kan opprettes vei fra ny adkomstvei til nåværende adkomstpunkt på
hans eiendom.
Når det gjelder grunnkote andre etasje i område BK2, se kommentar til kapittel «Høyder».

På figur 14 vises boligene med 3 etasjer. Det bes om redegjørelse på om det er tillatt her.
Det bes også redegjøres på hvorfor boligene er oppgitt med kote +9,3 og +12,3 når det
tidligere i planforslaget og i planbestemmelsene er oppgitt til kote +9 og +12.
Kap. 5 «Grønnstruktur»
Det ses på som positivt at det står her at felt BK2 bør ha hage og uteareal orientert i øst. Det
bes vurdert om at felt BK2 byggegrense i øst (se figur 8 i planbeskrivelsen) trekkes lenger
mot vest, slik at Skårhaug kan beholde mest mulig av sin utsikt mot Karmsundet.
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Kjørevei
Adkomst:
Skårhaug har i dag sin avkjørsel nordøst på eiendommen. Han vil få adkomst på vestsiden
dersom planen vedtas med de foreslåtte planbestemmelser. Han vil få lenger kjørevei og en
bratt stigning i starten av veien. Skårhaug er delvis ufør og har helsemessige utfordringer i
forhold til fremkommelighet.
At adkomst til område B1 blir omlagt har ikke Skårhaug gitt samtykke til. Skårhaug som eier
av 141/14 har veirett over 141/46 som er en sivilrettslig rettighet. En eventuell endring av
veiretten må tiltakshaver avtale med rettighetshaver, og endringen må være minst like god
som den opprinnelige rettigheten. Det kan ikke sies å være tilfelle når Skårhaug får lengre og
vanskeligere tilgjengelig adkomstvei til sin bolig. For det tilfelle at endringen likevel kan
aksepteres, må rettighetshaver kompenseres. Skårhaug har allerede en etablert adkomst vei
på nordøstsiden som muliggjør en ytterligere utnyttelse av hans tomt på vestsiden til å
kunne bygge en dobbelgarasje. Det er ikke tilsvarende mulighet til dette på østsiden, og det
fremstår som urimelig at en omlegging av veien skal frata han denne utnyttelsesmuligheten.
For det tilfellet at man skulle vedta planbestemmelsene slik foreslått, må utbygger
gjennomføre kompenserende tiltak som muliggjør bygging av garasje på annet sted på
141/14.
Siden Skårhaug er handicapet og delvis ufør, og dermed er avhengig av å kunne kjøre helt
opp til sin eiendom, bes det om at det utredes og at det i planen reguleres en gjennomføring
som sikrer Skårhaug kjørbar adkomst til sin eiendom til enhver tid.
Veiutforming:
I planbeskrivelsen står det «Kv planlegges med to avvik fra kommunal norm. Over en strekning på
30 meter (mellom stolpe 5 og 35 i lengdeprofilen fig.14) stiger veien 12,5% (=1:8). På grunn av
terrenget får en ikke redusert dette stigningsforholdet ytterligere.»

Se kommentar om Kap. 5 «Høyder» og «Brystning på felt BK1» angående terrenget.
Universell utforming bør tilstrebes selv om dette medfører en ekstrakost for tiltakshaver. Vi
ber om at dette utredes på nytt.
I neste avsnitt skrives det «Det andre avviket er svingradie på fellesvegen der snuhammeren er.
Senterlinjen har svingradius lik 10 meter. Dette gir en svingradius i ytterkant sving på 12 meter. I
henhold til Statens vegvesens håndbok N100 skal veier dimensjoneres med svingradius 12,0 meter i
ytterkant vei (yttre karosserihjørne foran på kjøretøyet) for lastebiler inkludert brannbiler med stige.»

Dette er en direkte feilrepresentasjon av hva som faktisk står i SV håndbok N100. Det
stemmer at håndbok N100 i kapittel F.1.2 sier at kjøretøyer i kategori «L», lastebiler har en
svingradius på 12,0 meter, men å dermed si at håndboken sier at veien dimensjoneres med
svingradius 12,0 meter er direkte feil! I håndbok N100 står det i tabell C.17 om
«adkomstveier i boligområder», at adkomstveier dimensjoneres med minste
horisontalkurveradius 30 meter. I tillegg står det i kapittel F.3 om breddeutvidelse i
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horisontalkurver at breddeutvidelse skal legges inn når horisontalkurveradius =< 500. Vi kan
ikke se at breddeutvidelser har blitt vurdert eller ført inn i planen.
Setningen «Veien er fremkommelig for utrykningskjøretøy og avviket anses derfor som
akseptabelt.» stiller spørsmål ved kompetansen til de som har gjort vurderingen om dette
avviket. Ifølge Haugaland brann og redning IKS sitt dokument «Tilrettelegging for redningsog slokkeinstanser» kapittel C punkt 1 publisert på Karmøy kommunes nettsider) skal minste
svingradius ytterkant vei være 14,0 meter for å sikre fremkommelighet. Det stilles spørsmål
om det er hentet inn uttalelser fra redningstjenestene før avviket ble satt inn i planen.
På grunn av overnevnte feilrepresentasjon av Statens vegvesens håndbok, manglende
kunnskap om kommunens egne rettledende dokumenter, TEK17 og Brann- og
eksplosjonsvernloven, stilles det spørsmål om hvordan det er kommet frem til denne
konklusjonen. Det bes fremlagt dokumentasjon på hvordan, og på hvilket grunnlag
vurderinger og konklusjoner er blitt utført til denne planen.
Saksfremlegg:
Ifølge saksfremlegget anbefaler Kommunalsjef teknisk avbøtende tiltak på adkomstveien på
grunn av den bratte utformingen: «Avbøtende tiltak kan være å legge varmekabler i veien, senke
veien eller utvide veien der den er for bratt. Varmekabler i veien vil kunne være avbøtende for bilister
vinterstid. Kommunalsjef teknisk sin anbefaling er at veien utvides der den er for bratt, slik at det er
mulighet for å stanse for myke trafikanter, eller for bilister å ha god passering på den bratteste
strekningen.»

Vi kan ikke se at avbøtende tiltak er blitt vurdert i dette planforslaget. Vi ber om en
vurdering om at Kommunalsjef teknisk sine forslag tas inn i planen.
I sin vurdering av planen skriver Kommunalsjef teknisk: «Kommunalsjef teknisk vil også anbefale
at det tas inn avbøtende tiltak før en tillater en stigning på 12,5 %. Selv om ÅDT vil være lav på en
privat felles vei med bare 7 tilknyttede enheter, vil stigningen ha mye å si for de som skal bruke den.
Kommunalsjef teknisk anbefaler at KV utvides slik at det blir god passering for to biler, slik at en
slipper at en eller begge må stanse og kjøre ut av veien i de bratteste partiene. En utvidelse av veien
vil også hjelpe gående og syklende, som vil ha mulighet til å stanse eller større mulighet til å gå til
siden/kjøre ut av veien ved møtende trafikk eller andre behov.
Anbefalte endringer i kart, planbestemmelser og planbeskrivelse blirt gjort før planen
legges ut til offentlig ettersyn, slik at ferdig korrigerte dokumenter blir lagt ut.
Forutsatt at anbefalte endringer over tas inn i planforslaget, vil kommunalsjef teknisk anbefale at
hovedutvalg teknisk og miljø ved 2.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til
reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn.»

Vi kan ikke se at Kommunalsjef teknisk sine anbefalinger er blitt lagt inn i planen før den ble
lagt ut på høring. Det stilles derfor spørsmål om disse anbefalingene er blitt vurdert.
For å sikre Skårhaugs fremkommelighet til sin eiendom bes det utredet, på grunn av den
bratte og svingete veiutformingen, følgende endringer i veiutformingen:
1) Utvidelse av veibane til 5 meter, som vil sikre passering for 2 biler.
2) Varmekabler i veibane, for å sikre fremkommelighet vinterstid.
3) Breddeutvidelse i svinger i henhold til SV håndbok N100.
4) Frisikt i svinger i henhold til kommunens Frisikt brosjyre (vedlagt).
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5) Parkeringsplass på område FRI1 med trapp opp til området, slik at Skårhaug er sikret
adkomst om veien skulle være sperret.
6) Utforming og sikring av skrent mellom KV og felt BK2. Som det vises av figur 13, er det ved
stolpe 7,5, en høydeforskjell på ca. 4,0 meter. Her må det også sikres mot fallende
gjenstander.
Som nevnt over er noen av disse forslagene allerede anbefalt av Kommunalsjef teknisk.
Skårhaugs ønske er bare å ha en trygg og sikker adkomstvei og vi håper og tror at
kommunen deler det samme synet. At tiltakshaver mister noe utbyggbart område på grunn
av dette, kan ikke veies opp mot hva ulykker koster samfunnet. Derfor håper vi at
kommunen vil gå inn for en trygg og sikker vei, framfor at større lønnsomhet i utbyggers
prosjekt vektlegges.

Med vennlig hilsen
Graffoco Advokatfirma DA

Cecilie Dahl-Jørgensen Pind
Advokat/partner
Mob: 950 65 764
E-post: cpi@graffoco.no
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Prosjekt Konsult AS
Rådgivende ing. Byggeteknikk.

GNR 141 BNR 46 VIKEN KARMØY
NATURSTEINSMUR
—UAVHENGIG

KONTROLL

NOTAT
Til: Dag Lothe, Knut Nordstokke

Fra: Terje Velde, Prosjekt Konsult as
Dato: 6.januar

2017

INNLEDNING
Grunneier Lothe har planer om å utvikle og selge boliger som skal prosjekteres på tomtearealet.
Som en del av byggemodningen
er tilnærmet hele området/tomten
blitt planert til ett nivå.
] grenseområdene
mot vest og sør er det anordnet en natursteinsmurer
av blokkstein som er
sprengt

ut på tomten.

Høyden

på muren

varierer

fra ca.l til ca.5 meter.

Helningen

varierer

—fra

ca. l:3 til ca. l: 2. Blokksteinen

varierer i størrelse —den største som er benyttet i foten varierer

fra 2-3 tonn til 4—5tonn. Muren

er lagt dels på en naturlig

Massene bak muren er sprengstein

som gir god drenering

fjellhylle

— dels på en spreng

fjellhylle.

bak muren.

DOKUMENTER
Følgende dokumenter er mottatt:
Plankart som viser muren inntegnet med typisk snitt
Mur i Vikjå: Beskrivelse av mur med lastantagelser, stabilitet og materialegenskaper
Mur i Vikjå: Beskrivelse av terreng og mur i vest og sør.
E—post av 12.des. som beskriver oppdraget
E—post av l2. des. (videresendt fra Karmøy kommune) som bekrefter krav om kontroll utførelse
av mur KUT tiltaksklasse 2.
KONTROLL

Prosjekt Konsult as har per dags dato foretatt to befaringer
byggherre. Det er opplyst om at alle murer er satt på fjell.

på tomta —derav en sammen med

Prosjekt

Telefon:
52 72 91 22

Konsult

Organisasjonsnr.:
956 435 226

AS

Postadresse:

Kontor:

Postboks 402
5501 HAUGESUND

Skåregaten
79
5500 HAUGESUND

Telefaks:
52 71 3] 84

Bankforbindelse:
HANDELSBANKEN
Konto nr.:
9047.05.00033

Prosjekt Konsult AS
Rådgivende ing. Byggeteknikk.

GRUNNFORHOLD
Tomten ligger i lett skrånende /til dels bratt terreng.
Tomten er sprengt og planert. Murer er anordnet i sør og vest.
1 vest er det ikke sprengt for mur. Fjellskråningen her framstår som «opprinnelig /naturlig
fjellhylle» som murfoten er anlagt på.
Kun mindre rensk i nedre del av fjellet er foretatt.
] nordre del av tomten er det ikke anordnet mur. «Opprinnelig» fjellskjæring ned mot veg er
bevart og «tar opp» høydeforskjellen
ned til den eksisterende offentlige vegen på nordsiden av
tomten.

GRUNNUNDERSØKELSE
Det vil ikke bli foretatt grunnundersøkelser
her utenom det visuelle.
Sprengning er blitt utført som beskrevet. Fyllingene er utført som lagvise fyllinger.
KONSEKVENSER FOR NABOBYGG OG ANDRE BYGGVERK
Utgraving for nye planlagte bygg må utføres slik at etablerte natursteinsmurer
ikke skades eller
påvirkes stabilitetsmessig.
Tiltak for å sikre topp natursteinsmur må iverksettes slik at HMS-krav ikke fravikes.
KONKLUSJON
Alle natursteinsmurer
er satt direkte på fjell. Bygg på tomten er for tiden ikke prosjektert.
Hvis byggverket settes nær —dvs. mindre enn 1,5 x høyde mur pluss en meter —bør
natursteinsmurene
vurderes på nytt med de nye laster som da framkommer
og påvirker
murens stabilitet.
Tilnærmet hele tomten er utsprengt og planert. Natursteinsmurer
som er satt direkte på fjell er
etablert. Helningen på disse varierer fra ca. 1: 2 til ca. 1:3. Blokkstørrelser kombinert med den
helning som er valgt anses som tilfredsstillende stabilitetsmessig.
Estetikken (den synlige delen av
muren) kunne vært bedre. Hvis framtidige bygg planlegges nær kanten av muren bør stabiliteten
vurderes på nytt.
Haugesund

06.01.17

Terje Velde
KUT UTF mur tk 2

Prosjekt

Konsult

Organisasjonsnr.:
956 435 226

AS

Postadresse:

Kontor:

Telefon:

'l'clefaks:

Bankforbindelse:

Postboks 402
5501 HAUGESUND

Skaregaten
79
5500 HAUGESUND

52 72 91 22

52 71 31 84

HANDELSBANKIEN
Konto nr.:
9047.05.00033
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I området ved nr 1 ble det sprengt murfot.
Ved nr 2 var det en naturlig berghylle i terrenget
Buren er blitt
store blokker
betre styrke i
Plastring gjør

som ble brukt

som murfot.

bygget som en plastring
med mindre helning enn en vanlig mur og med
som bunnstein.
Mindre helning og store blokker i bunn ble valgt for å få
plastringen/muren.
at steinene binder seg betre sammen.
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Steinblokk

masser

M urfot

Plastring med blokk ble valgt for å slippe stein og jordskråning
ned mot naboer. Dette
kunne med tiden skap problemer
med løse små stener som ramler ned til nabo og rein
som gjør at en får jordrenning
ned mot naboer.

Teknisk etat

Edb-Tjenester Norge Limited
Postboks 3

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

4291 KOPERVIK

24.01.2017
Karl Inge Stumo
16/854-6
4624/17
GNR 141/46

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygninglovens § 20-3.
Gjelder:
Byggested:
Gnr./Bnr.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Saken er behandlet som delegert saknr.

§20-1k. Vesentlige terrenginngrep.
Litlasund,
141/46
Skjalg Mellingen Lothe
Edb-Tjenester Norge Limited
218/16

I medhold av plan- og bygningslovens §20-3 godkjennes søknaden, vedlagt;
- tegninger
- situasjonskart
Søknaden gjelder endring tillatelse- planering og murer samt endring ansvarsretter og
gjennomføringsplan.
Det foreligger ikke protester til søknaden.

Teknisk etat behandlet denne sak etter myndighet tildelt etaten.
Tidligere gitt tillatelse:
Tillatelse ble gitt 29.03.2016.
Beliggenhet og høydeplassering:
Tiltaket er utført, plassering i henhold til innsendte kart og utført arbeid.

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

Kommunen gjør særlig oppmerksom på:
Det vises til innlevert gjennomføringsplan for prosjektering og utførelse.
Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1, tiltaksklasse 2 uavhengig kontroll utførelse.
Takutspring og taknedløp må holdes inne på egen eiendom. Takvann og overflatevann skal ikke
ledes inn på naboeiendom eller ut i offentlig veg.
Murer/skråninger må sikres mot fall jf TEK.
Ansvar:
Funksjoner og fagområder som definert i gjennomføringsplanen er belagt med godkjenning av
ansvarsrett i samsvar med tiltaksklassen.
Kontroll:
Kontroll med prosjektering og utførelse utføres som kvalitetssikring i samsvar med plan- og
bygningslovens Kap. 24.
Samsvarserklæringer med tilhørende sjekklister skal være på arbeidsstedet.
Avfall
Med hjemmel i plan- og bygningslovens(PBL) § 29-8 og teknisk forskrift Kap. 9 skal tiltak i PBL
Kap. 20 tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. Håndtering av avfallet skal
dokumenteres ved kvittering fra deponiplass eller som del av virksomhetens
internkontrollsystem.
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Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. Ønskes tiltaket endret i forhold til dette vedtak,
må endringene omsøkes særskilt som endring av tillatelse og endringen være godkjent før den
gjennomføres. Fristene kan ikke forlenges.
Gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og reguleringsbestemmelser skal følges såfremt ikke
særskilt dispensasjon er gitt.
Denne tillatelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages
av tiltakshaver, naboer, gjenboere og øvrige definerte parter i saken.

Når arbeidet er ferdig, skal ansvarlig søker skriftlig anmode om brukstillatelse eller ferdigattest.
Kontrolldokumentasjon skal være i samsvar med kontrollplanen og vedlegges. Ønskes
brukstillatelse skal dette begrunnes.

Med hilsen

Kjell B. Gilje
forvaltningssjef
e.f.
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Karl Inge Stumo
saksbehandler

Kopi til:
Skjalg Mellingen Lothe, Hålandvegen 32, 4260 TORVASTAD
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TILLATELSE TIL ENDRING-TERRENG/MURER OG ANSVARSRETTER
AREALPLAN
Kommuneplan

: Bolig

Byggetomten:
Tomten er flat etter utført arbeid.
Estetiske krav:
Lovens krav anses ivaretatt.

Teknisk sjefs samlede vurdering:
Det er uheldig at opprinnelig tiltak ble utvidet uten at det ble innsendt reviderte kart/tegninger i
forkant. Teknisk sjef finner allikevel å kunne godkjenne tiltaket ettersom det er innkommer
naboerklæringer og ansvarsretter som dekker tiltakets endring.
Klageadgang:
Naboer, gjenboere og andre berørte parter har 3 ukers frist til å klage vedtaket inn for høyere
myndighet. En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Bygningsmyndighetene er ikke
ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 16/854-6

Gnr/bnr: 141/46

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

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

Murer

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Gjentatt utstikking
Dispensasjon
Godkjenning av foretak
Personlig godkj. ansvarsrett

GEBYR
5500

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

DELSUM

PROSENTSATS

GEBYR

4 timer

1100 pr.time

4400

DELSUM
TILLEGGSGEBYR
8-Oppfølging av ikke godkjent
arbeid
TOTALT GEBYR

KODE

9900

24.01.2017

dato
Karl Inge Stumo

saksbehandler
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SAKSPROTOKOLL - SAKSFREMLEGG - PLAN 4071 DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 16/20
Behandling:
Storesund (Ap) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Storesunds utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (Ap 1, Krf 1, Sp 1, MDG 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Sp 1, MDG 1).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 3. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4071 for Vikafjellet, Vikjå, datert 18.02.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
18/4216

Arkiv: PLANR 4081
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

18.02.2020

PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR RØDKLEV, VISNES - 79/154

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4081for Rødklev, Visnes – 79/154, datert 18.02.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
Petter J. Rasmussen AS har på vegne av Olas Bil Eiendom AS utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan 4081for Rødklev, Visnes.
Planforslaget, utenom vei, omfatter et areal på ca. 35 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene industri og kjørevei. Dette inkluderer dagens industriareal, samt det arealet en
ønsker å legge til eksisterende industriareal, 5,1 da. Av dette er 2,9 da vist som LNF – areal i
kommuneplanen. Det resterende arealet er industri i kommuneplanen.
Bakgrunnen for planarbeidet er at de 2,9 da etter avtale mellom hjemmelshaverne ønskes tillagt
gnr/bnr 79/154 som industriareal, fra eiendom 79/7. Samtidig skal Ola Bils Eiendom AS overføre
sin eiendom 79/18 på 8,4 da til hjemmelshaver av 79/7, til jordbruksformål. Olas Bil AS hr behov
for større areal for sin virksomhet, og eier av 79/7 ønsker et mer effektivt areal for sin
jordbruksdrift. Innlemming av 79/18 i 79/7 er ønskelig for å forbedre forholdet for
jordbruksdriften. 79/18 er i dag en eiendom som ligger omringet av 79/7.
Behov for utvidelse av industriområdet skyldes delvis volumøkning ved økt aktivitet med
gjenvinning av campingvogner, og dels generelt behov for større arealer til sortering,
organisering, oppbevaring av gjenvunnet material, samt lagerbygg for deler til gjenbruk. Det
ønskes også å tilrettelegge for mulig gjenvinning av andre produktgrupper.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Olas Bil AS er en mottaks- og gjenvinningsbedrift for kasserte kjøretøy, hovedsakelig biler, men
også campingvogner, mopeder etc. Bedriften har hatt virksomheten på denne eiendommen
siden 2000.
Planområdet er uregulert. Eksisterende bebyggelse i området består av en blanding av bygninger
fra den nedlagte gruvedriften, samt noen nyere bygg. Bygningene blir brukt til
ekspedisjonsbygg, lagerbygg, spesialbygg for virksomheten mm. Skjerpete miljøbestemmelser
innebærer at større deler av virksomheten må utføres under tak/ i bygningsmasse. Dette skal
både forbedre arbeidsmiljøet og redusere utslippsrisiko.
Trafikkmengde:
Dagens ÅDT anslås i planbeskrivelsen til å ligge like under 80. Videre opplyser foretaket at de
ikke forventer en økning i mottak av gjenvinnings-/opphuggingsobjekter over 50 % av dagens
mottak. Det vil si at det ikke forventes en ÅDT over 120 til virksomheten. Totalt for Visnesvegen
er ÅDT 1350, med 6 % lange kjøretøy (tall fra 2017). Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav til
nye tiltak for myke trafikanter på Visnesvegen.
Veianlegg:
Planforslaget legger til rette for utvidelse av veibredden fra Visnesvegen frem til Olas Bil AS,
samt utbedring av krysset mot fylkesveien. Veien skal opparbeides med 7 meters bredde
inkludert veigrøfter. Kjørebanen skal være minimum 4,5 meter med fast dekke. Tilknytning til

Visnesvegen (fylkesvei 887) skal utformes i samsvar med Statens vegvesens håndbøker N100 og
R700. Tilknytningen skal ha teknisk plan godkjent av Rogaland Fylkeskommune.
Rester etter gruvedriften:
Gruvegangene er definert på plankartet med hensynssoner og det er tatt med bestemmelser for
disse. Hensynssonene rundt gruvegangene har en diameter på 5 meter. Formålet med
hensynssonen er å sikre at ingen foretar seg noe som gjør at gruvegangen kollapser.
Det er noe usikkert om dette er stort nok. Kommunen har ikke regulert andre gruveganger, og
det er vanskelig å finne lignende saker. Planforslaget vil bli sendt til Statens mineralforvaltning
på høring, og kommunalsjef teknisk anbefaler at kommunen utvider hensynssonen dersom man
gjennom høringen får vite at det er behov for dette.
Teglsteinspipen og murbygningen i tilknytning til denne (den gamle
dampsentralen/kraftstasjonen og garderobeanlegg) er vist med hensynssone for bevaring.
Ved tjernet nord for planområdet er der en dam. Fordi tjernet forsynte gruvedriften med
industrivann, ble det oppdemmet. Før videre planering kan finne sted, må dammen
sikres/restaureres. Vedlagt planforslaget er erklæring om at slikt arbeid kan gjøres, da det ligger
utenfor planområdet og på naboeiendommen.
Forurenset grunn etter gruvedriften:
Areal med potensielt forurenset grunn er vist i plankartet som hensynssone H190_1. Dette er
masser som ble fylt ut under gruvedriften. Hvis det skal gjøres tiltak som kan medføre
aktivisering av miljøgifter i området, skal det foretas kartlegging/prøvetaking av eventuelle
miljøgifter i fyllingsmassene. Ved eventuelle forekomster av miljøgifter som overstiger
akseptable grenseverdier skal det utarbeides en plan for tiltak.
Planeringsarbeid, masseuttak:
Det er nødvendig med masseuttak for opparbeidelse av den regulerte industritomten. Totalt
gjenstående volum beregnes å være ca. 50 000 m3. Masseuttaket skal skje raskets mulig, men med
noe deponering på planeringsområdet for uttransport etter hvert for bruk på andre bygge/anleggsplasser. Etter planering skal området benyttes av virksomheten Olas Bil AS driver.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til industriområde og LNF –
områder. Se utsnitt av kommuneplanen under, LNF – området er markert i rød polygon. LNF –
området er ca. 2,9 da stort, se figur under. Tiltakshaver argumenterer med at arealet går som en
kile inn i industriarealet. Det blir ikke brukt til jordbruksformål slik det ligger og et makebytte
mellom grunneierne kan forbedre forholdene både for jordbruk og industrivirksomheten. Det er
ingen åpenbare grunner for at grensen til industriområdet er trukket slik utover at formålet
følger dagens eiendomsgrenser.
Ca. 2,2 da av området på 2,9 da består av innmarksbeite i henhold til markslagskartet. Resten er
åpen fastmark.

Figur 1: utsnitt av kommuneplanen. Omtalt LNF - areal som inngår i forelagte planforslag markert med rødt.

I henhold til regional plan for areal og transport på Haugalandet (2017), skal virksomheter med
lav arbeidsplass- og besøksintensitet, lav persontransport og høyere varetransport lokaliseres
utenfor/i ytterkant av tettsteder og langs hovedvegnettet.
Olas Bil AS er ikke i utgangspunktet en besøksbedrift, men har tilbud om selvplukk. Det anslås i
planbeskrivelsen at det kommer om lag 20 personer på selvplukk per arbeidsdag. Bedriften har
12 fast ansatte og 3 deltidsansatte. Virksomheten er arealkrevende, siden den trenger store arealer
til lagring av vrak og deler.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner.
Teknisk plan - vann- og avløp:
Planområdet er i dag tilkoblet VA – anlegget i Visnesvegen. Ved videre utbygging av området
kan samme ledningsanlegg brukes.
Det forutsettes at forurenset overflatevann (vil bli fra utvidet område) føres inn til
bensin/oljeutskiller.

Området har ikke branndekning utover mulighet for pumping fra Visnesvatnet og tjernet
ovenfor området. Nærmeste kum er ca. 350 meter fra bygningene på Olas Bil. Vedlagt er skisse til
VA – plan som viser planlagt etablering av brannvannsledning fra Visnesvegen og
overvannsledning til Nordre Visnesvatn. Se også planbeskrivelsen 4.34 Vann og avløp
(brannvern, vann og avløp, overvannshåndtering).

Planens konsekvenser for barn og unge:
Industriområdet har lang historie som industriområde, også før Olas Bil AS etablerte seg på
eiendommen. Området er innegjerdet av sikkerhetshensyn. Det er ikke og har ikke vært brukt av
barn til lek eller aktivitet. En utvidelse på 5 da tilliggende det eksisterende industriområdet anses
ikke å ha konsekvenser for barn og unge.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
På det eksisterende industriområdet er arealet omdisponert til andre formål. Det er ikke
hensiktsmessig med en vurdering etter naturmangfoldsloven på disse arealene. På arealene det
foreslås utvidet med, 5,1 da., er det innhentet uttale vedrørende kystlynghei. Området beskrives
som beiteland i karrig stein/fjellterreng med innslag av krekebærlyng, einer osv. Dette gjelder de
arealene som er LNF i kommuneplanen. For de øvrige arealene det skal utvides med, i den gamle
gruvedelen, står det at det er islett av lyng. Sulfidelementene er blitt vasket ut av grunnen etter 50
år, og gitt vegetasjonen gode vekstvilkår. Det anbefales at det ved fremtidig planering
revegeteres med frø/stiklinger tatt på stedet ovenfor og utenfor skjæringene.
Det generelle området Olas Bil AS ligger i, blir brukt av hubro og havørn. Det er derfor tatt inn i
planbestemmelsene at det ikke skal sprenges i hekketiden mellom 1. februar og 1. juni.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Planområdet er for det meste et etablert industriområde. Det antas at det ikke har nevneverdige
konsekvenser for folkehelsen om dette detaljreguleres og utvides med 5 da.
TEK17 vil gjelde for universell utforming og tilgang til resepsjonsbygning etc.

Gjennomføring/økonomiske konsekvenser:
Det er bare private arealer i planforslaget. Kommunen skal ikke overta arealer for drift eller
vedlikehold.

Saksbehandling:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens §. 12-8. Frist for merknader var satt til 19.11.18.
Det er innkommet 5 merknader til oppstart av planarbeidet:

1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen
Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen
Statens vegvesen, region Vest
Statens mineralforvaltning
Avinor

De innkomne merknader er vedlagt. Det vises til sammendrag av merknader med vurdering i
slutten av saksfremlegget.

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, ………..
Eiliv Staalesen
sign.

Oversikt over vedlegg:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Sammendrag av uttalelser til oppstart
Uttalelser
Tillatelse etter miljøvernloven – Olas Bil AS
Mål på gruvesjakter
Kart Rødklev forurensing
Skisse VA plan
Illustrasjon gruvesjakter
Kapasitet EL – kraft
ÅDT Olas Bil AS
Bergart Rødklev
Uttalelse kystlynghei
Eksempel plassering bygg
Bygningsvolumillustrasjon fra vest, Visnessiden
Bygningsvolumillustrasjon sett fra nord, Buvikfeltet

Erklæring vedr. veggrunn
Grensejustering
Erklæring rett til damreparasjon

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.

Avinor
Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg over kote 26,3 meter over havet, skal
det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med
søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering
og fasaderetning.
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 35 meter over terreng, skal det sendes søknad
til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Skal det brukes tårnkran til
oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet der bom overstiger kote 26,3 meter over
havet, skal det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning.
Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det forlegger positiv radioteknisk vurdering for
bruk av bygg/påbygg/anlegg og kraner.

Forslagsstillers kommentar:
Dette er tatt inn i planbestemmelsene § 4.2.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkesrådmannen, kulturavdelingen
Fylkesrådmannen ber om at restene etter dampsentralen, teglsteinspipen, garderobeanlegget og
gruveåpningen i Rødklev vises som hensynssone bevaring i reguleringsplanen som er under
utarbeidelse. I tillegg bør kommuneantikvaren vurdere om det finnes andre viktige spor etter
gruvedriften som også bør vises som hensynssone bevaring.
Forslagsstillers kommentar:
Innarbeidet i forslaget, og tilsvarende kommentar fra kommuneantikvaren.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Statens vegvesen
Planvarselet omfatter krysset mot fylkesvegen. Krysset må utformes i tråd med håndbok N100
Veg- og gateutforming, og tilfredsstille kravene i vegnormalen til blant annet radier, stigning og
sikt. Radier og siktsoner skal være målsatte. Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for

utforming av krysset. Teknisk plan skal være i henhold til håndbok R700 Tegningsgrunnlag, og
inneholde teknisk grunnlag, som f.eks. C – tegninger og plan for håndtering av overvann.
Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart. Før byggestart skal det også
være inngått en gjennomføringsavtale. Det må innarbeides rekkefølgekrav til opparbeidelse av
krysset i planbestemmelsene.
Forslagsstillers kommentar:
Innarbeidet i planforslagets planbestemmelse § 2.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef viser til at det ikke er § 2, men §§ 4 og 6 i planbestemmelsene som
omhandler veg, vegkryss og rekkefølgebestemmelser.
Deler av fv. 847 Visnesvegen mangler tilbud til myke trafikanter. Det må gjøres rede for om
planarbeidet vil føre til vesentlige endringer i trafikken på overordnet vegnett og om det er
behov for tiltak i form av tilrettelegging med fortau eller gang- og sykkelveg der dette mangler.
Det må også vurderes rekkefølgekrav til opparbeidelse av anleggene. Statens vegvesen ber om å
bli kontaktet nærmere dersom det er uklarheter knyttet til dette.
Forslagsstillers kommentar:
Økningen av opparbeidet areal vil først og fremst bli brukt til å effektivisere / bedre
logistikken på behandling av bilvrak, campingvogner, og lastebiler som vi allerede tar
imot og har mottaksplikt på. Dette vil gi en miljøgevinst i seg selv.
Dagens virksomhet ved anlegget representerer < 80 ÅDT, anslått slik:

Det anses av foretaket at økning i mottak av gjenvinnings-/opphoggingsobjekter vil
maksimalt kunne føre til en økning på 50 % av dette, dvs. ÅDT < 120 ÅDT.
Dette er marginalt i forhold til den samlete trafikken på Visnesvegen definert i Statens
vegvesens Vegreferanse, slik (antas å være nærmere Avaldsnes, hvor trafikken er størst?)
Vegreferanse:
 1100 FV847 HP1 m1685 - 3619
ÅDT, total
1350

ÅDT, andel lange kjøretøy
6%
År, gjelder for
2017
Når det gjelder myke trafikanter, så benytter skolebarna i Visnes skolebuss til/fra
Avaldsnes.
Evt. generelt behov for oppgradering av Visnesvegen for myke trafikanter vil ikke være
en konsekvens av virksomheten i angjeldende planområde og kan følgelig ikke belastes
dette området.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Statens mineralforvaltning
DMF mottok nabovarsel datert 7. mars 2018 om at det skulle tas masse fra eiendom gnr/bnr
79/154 i Karmøy kommune. I merknad til nabovarsel datert 22. mars 2018 skrev DMF følgende:
«Slik DMF ser saken vil all grave- og sprengingsaktivitet i området potensielt medføre en risiko
på grunn av gamle gruveganger. Det er på eiendom gnr. 79 bnr. 133, tilgrensende eiendommen
hvor tiltak er planlagt, registrert en inngang/stoll til Rødklev gruve. Det er registrert tre
luftesjakter fra denne gruva på den aktuelle eiendommen (gnr. 79 bnr. 154). Det er derfor godt
mulig at det finnes gruveganger under begge eiendommene.
De vedlagte kart er ikke tilstrekkelig til at DMF kan foreta en konkret vurdering av hvorvidt
planlagte tiltak vil berøre gruvegangene. På generelt grunnlag vil vi imidlertid opplyse om at det
kan være en viss risiko for at planlagte aktivitet vil kunne berøre eksisterende gruveganger.»
Vurderingen er fortsatt gjeldende. I forbindelse med planarbeidet bør det derfor redegjøres for
om og hvordan planen vil berøre gruvegangene og eventuelt hvilke sikringstiltak som må
utføres.
Forslagsstillers kommentar:
Gruvenedgangene er definert på plankartet som hensynsoner og det er tatt inn
bestemmelser for disse.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
De massene som gjenstår å ta ut før området er ferdig planert er de som ligger utenfor
industriområdet i kommuneplanen, nord i forelagte planområde. Det er ikke gruveganger
i dette området. For området hvor det er gruvegang, vises det til planbestemmelse 5.3.
Dersom det er nødvendig med større sikringssoner rundt gruvesjaktene, bes det om
tilbakemelding på dette slik at en kan innarbeide det i planforslaget før det
ferdigbehandles.
Masseuttak hvor formålet ikke er å nyttiggjøre seg mineraløkonomisk, men gjennomførelse for å
realisere et annet formål, vil i utgangspunktet ikke omfattes av mineralloven, jf. § 3 i

mineralloven. I det videre planarbeidet ber vi derfor om at det redegjøres for formålet til
eksisterende massetak.
Forslagsstillers kommentar:
Det er ikke snakk om rent masseuttak, kun ferdigplanering av arealet.
Antatt totalt gjenstående volum beregnes/anslås til ca. 50.000 m3.
(Allerede tatt ut ca. 70.000 m3.)
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk viser til bakgrunnen for planarbeidet.

Fylkeskommunen i Rogaland, Regionalplanavdelingen
I oppstartsvarselet er det innlemmet noe mer areal enn det som er avsatt til næring i
kommuneplanen. Overordna arealbruk bør først og fremst fastsettes på kommuneplannivå.
Dersom det skal være aktuelt å utvide arealet, må det foreligge gode og grunngitte moment for å
avvike kommuneplanen.
Forslagsstillers kommentar:
Bakgrunnen for planarbeidet er at 2.978 da av gnr 79/7 (LNF) etter avtale mellom
hjemmelshaverne ønskes tillagt gnr 79/154 som industriareal. Arealet er et bratt,
«steinrabbete» lyng/beieteområde som geometrisk går som en kile inn i indristriarealet og
som har , om noen, marginal landbruksmessig verdi.
Samtidig som Ola Bils Eiendom AS overfører sin eiendom 79/18 på 8.448 m2 til Kjell
Netland, hjemmelshaver gnr 79/7, til jordbruksformål.
79/18 går også som «en kile inn i kilen» og dette makeskifte gir samlet en bedreutnyttbar
situasjon både for landbrukseinedommen og industrieiendommen.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er ikke funnet noen konkret grunn for at formålsgrensen for industriområdet er
trukket som den er, annet enn at det er slik eiendomsgrensen ligger. Hvis makebyttet og
arealutnyttelsen slik som foreslått gir en bedre utnyttelse for begge parter, slik det
fremgår av planforslaget, har ikke kommunalsjef teknisk innvendinger til dette.
Deler av varslet planområde er i dag beite. Plangrensa ligger også forholdsvis tett opp mot et
tjern. Videre grenser et større lyngheiområde til planområdet i sør. Konsekvenser både for
vannmiljø, naturmiljø og naturressurser vil derfor være sentrale utredningstema. Området vil bli
liggende som en øy i LNF – området. Det er derfor ekstra viktig at det også blir gjort
landskapsmessige tilpasninger slik at tiltaket glir mest mulig inn i landskapet.
Forslagsstillers kommentar:
Ref. pkt- 5.14 naturvern og bearbeidte utsbnitt flyfoto nedenfor.

Ved fremtidig planering vil skjæring bli sikret med gjerde.
Allerede tillatt/utført planering har gitt skjæringshøyde ca. maks. 15 m , ref.
illustrasjonsbilde:

Videre planering gir lavere skjæringshøyde enn dette.
Det har ikke tidligere været annet enn landbruksvirksomhet ved tjernet og det er ikke
forurensinger fra industrielle virksomhet her.
Tjernet og arealet rundt det/mot industiareale ligger høydere topografisk enn både
eksisterende og fremtidig planlagt industtriareal.
Avrenningsforholdene blir uendret. Det vil si at overvann som tidligere gikk direkte til
terreng vil nå måtte fanges opp i det overvannsystem som etableres i forb. med planering
av industriarealet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Det er uklart om planen både skal legge til rette for utvidelse av både bilopphuggeri og
masseuttak. For masseuttaket bør det settes klare krav til tilbakeføring og landskapstilpasning.
Planen bør også ta stilling til etterbruk av arealet.
Forslagsstillers kommentar:
Hele planområdet forutsettes å kunne planeres innenfor formålsgrensene. Det dreier seg
ikke om masseuttak utover det som følger av planeringen.
Arealet ligger topografisk skjermet for allmenheten/annen bebyggelse og det anses derfor
ikke nødvendig med/rimelig å stille spesielle krav til tiltak som tilbakeføring eller spesiell
landskapstilpasning
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkesrådmannen legger ellers til grunn at parkeringsdekning og arealutnyttelse er i tråd med
retningslinjene for disse temaene i regionalplan for areal og transport på Haugalandet.
Forslagsstillers kommentar:
Regional plan for areal og transport omtaler spesielt utvikling i tettstedområder og
berører i mindre grad arealer som de angjeldende.
Det legges i planforslaget inn formuleringer for parkeringsdekning og arealutnyttelse,
som for tilsvarende rimelig sammenlignbare arealer.
Når det gjelder kollektivtilbud, er det fast bussforbindelse til Visnes.
Generelt anføres at karakteren av virksomheten tilsier at den har en beliggenhet perifert i
forhold til tettsteder/annen bebyggelse.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Karmøy kommune, kommuneantikvaren
Vi ber om at teglsteinspipe og murbygning i tilknytning til denne (opprinnelig i bruk som
dampsentral/kraftstasjon og garderobeanlegg) reguleres til bevaring med hensynssone i planen.
Reguleringsbestemmelsene skal sikre videreføring av materialbruk, hindre uønskede tiltak på
nevnte anlegg og legge til rette for at bebyggelsen kan settes i stand.
Forslagsstillers kommentar:
Restaurering planlegges i samarbeid med Karmøy kommune. Det er tatt inn eget punkt
om dette i rgeuleringsbestemmelsene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
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Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på kartet er vist med
reguleringsgrense.

§ 1. Planens hensikt
Å legge til rette for økt aktivitet innenfor reparasjon av og gjennvinning av kjøretøyer og
campingvogner. Herunder etablering av bygninger og lagerarealer for
sortering/organisering/oppbevaring av gjennvunnet materiale til gjenbruk.
Å legge til rette for mulig gjenvinning av andre produktgrupper.
Dessuten legge til rette for etablering av annen lettere industrivirksomhet som kan passe
under gjeldende bestemmelser for området.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5 nr.1)
Samferdselsanlegg i og teknisk infrastruktur (pbl §12-5 nr.2)
Hensynssoner (pbl §12-6)

§ 2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§ 2.1 Tomteutnyttelse
Det tillates tomteutnyttelse 65 % (BYA) av den enkelte tomts bruttoareal.

Se § 2.7 særskilt vedr. parkering.
§ 2.2 Restriksjonsplanen for Haugesund Lufthavn
For bygg/påbygg/anlegg/tårnkran med bom over kote 26,3 m og mobilkran som skal
operere høyere enn 35 m over terreng gjelder følgende spesielle bestemmelser:







Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg over kote 26,3 meter over havet,
skaldet sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og
godkjenning. Medsøknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av
tak, materialvalg, plasseringog fasaderetning.
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 35 meter over terreng, skal det sendes
søknadtil Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Skal det
brukes tårnkran tiloppføring av bygg og infrastruktur i planområdet der bom
overstiger kote 26,3 meter overhavet, skal det sendes søknad til Avinor Flysikring
for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig
posisjon og størrelse på kranene.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk
vurdering for bruk av bygg/påbygg/anlegg og kraner.

§ 2.3 RESTRIKSJONER VED SPRENGNINSARBEIDER
Grunnet hubro og havørn i området er det ikke tillatt å utføre sprengningsarbeid i
perioden 1.februar til 1. juni. Mindre sprengningsarbeider så som grøftesprengning o.l. kan
likevel finne sted i denne perioden etter samråd med kommunen.
§ 2.4 ETABLERING OG SIKRING AV NYE SKJÆRINGER
Ved etablering av nye skjæringer skal disse prosjekteres/utføres med sømboring og helning
1:10 nedover fra topp til bunn og det skal etableres personsikringsgjerde på
skjæringstoppen. Eksisterende lyngvegitasjon skal retableres på/inntil skjæringstoppen.

§ 2.5 STØY
§ 2.5.1 Industristøy
Støy fra virksomheten skal ikke overskride gjeldende retningslinjer for industristøy, jf
T - 1442.
Støykilde

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med støyfølsom
bruk

Støynivå utenfor soverom, natt
kl. 23-07

Industri, havner og
terminaler

Uten impulslyd: L(den) 55 dB

L (night) 45 dB, L (5AF) 60 dB

Med impulslyd: L (den) 50 dB

§ 2.5.2 Vegtrafikkstøy

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) gjelder, jf.
kommuneplanens bestemmelser § 3.4.

§ 2.6 UNIVERSELL UTFORMING
Det stilles for tiltak krav til universell utforming, jf. Kommuneplanens

bestemmelser § 5.1.
Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp for uterom og bygninger som
skal være tilpasset bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede, så langt det er forenlig
med /kan tilpasses virksomhetens karakter.

§ 2.7 TEKNISK PLAN/ANLEGG
§ 2.7.1 Vedlagt søknad om tiltak skal det foreligge en teknisk plan som viser
tilkobling til offentlig vann- og avløpsnett og plan for overvannshåndtering.
§ 2.7.2 Vedlagt søknad om tiltak byggesøknaden skal vises en overbygget
sykkelparkeringsplass og en biloppstillingsplass pr. ansatt (pr. skift).
Det skal også vises plan for intern trafikkavvikling og oppstillingsplass for relevant
antall større kjøretøyer tilpasset virksomhetens karakter og behov.

§ 3. Bestemmelser til arealformål (§ 12-5 nr.1)
BYGGEOMRÅDE FOR INDUSTRI, LAGER OG KONTOR – OMRÅDE BI.
§ 3.1 Området skal nyttes til lettere industri, lager med tilhørende kontorer.
Herunder anlegg for lagring og opphugging biler/kjøretøy, campingvogner o.l.
§ 3.2 Planens formålsgrense er byggegrense. Plan- og bygningslovens
nabogrensebestemmelser gjelder forøvrig.
§ 3.3 Bygninger/tiltak tillates generelt oppført til høyde kt. 27,0.
Tekniske anlegg og lokale takoppbygg begrenset til 10 % av den enkelte bygnings areal kan
føres opp til kt. 33,4 m. tilsvarende nivå som eksisterende skorstein på området

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
VEGFORMÅL OMRÅDE SKV
§ 4.1 Veg fra industriområdet frem til Fylkesveg 847 Visnesvegen skal opparbeides.
Veien skal oppbygges med 7 meters bredde inkludert veigrøfter, derav minimum
4,5 meter kjørebane med fast dekke.
Tilknytning til Fylkesveg 887/Visnesveien skal utformes i samsvar med Statens
vegvesens håndbok N100.
Tilknytningen skal ha teknisk plan utformet i samsvar med R700, og skal være
godkjent av Statens vegvesen.

§ 5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
HENSYNSONER OMRÅDER H190_1-3 og H570_1
§ 5.1 Tidligere utfyllte arealer H190-1
Før tiltak i tidligere utfyllte arealer som kan medføre aktivisering/resuspensjon
av miljøgifter tillates i området, skal det foretas kartlegging/prøvetaking av
eventuelle miljøgifter i fyllingsmassene.
Ved eventuelle forekomster av miljøgifter som overstiger akseptable
grenseverdier skal det utarbeides en plan for tiltak. Planen for tiltaket skal
godkjennes av forurensningsmyndighetene.

§ 5.2 Eksisterende gammelt garderobebygg H 570-1
Dette kan vedlikeholdes og settes tilbake i opprinnelig stand, evt. oppgraderes i
samråd med kommuneantikvaren.
Bebyggelsen skal ikke rives. Istandsetting skal søke å tilbakeføre bygningen til
originalt utseende. Dette gjelder også materialvalg og utførelse i den grad det lar seg
gjennomføre.
Kan benyttes til garderobe, trimrom, velferdfasiliteter og generelt aktivitet innenfor
planens formål.

Hensynsonen begrenses av bygningens/terrassens og skorsteinens veggliv pluss 2 m.
§ 5.3 Eksisterende gamle gruvenedganger H190-2-3
På plankartet er disse definert med en utstrekning radius 5 m fra senter
gruvenedgang hvor tiltak som planering eller bygging ikke tillates.
Kommunen kan likevel gi tillatelse til tiltak her når det dokumenteres at tiltaket
er sikkerhetsmessig forsvarlig, herunder spesielle tiltak for å sikre
gruvenedgangene.

§ 6. Rekkefølgebestemmelser
§ 6.1 Tilknytning til Fylkesvegen og vei fra denne og frem til avkjørsel gnr 79/67, må
opparbeides i henhold til planen før nye tiltak kan tas i bruk.
Kravet til 4,5 m fast dekke gjøres ikke gjeldende før etter at masseuttak har
funnet sted.
§ 6.2 Sikring dam på gnr/bnr 79/18.
Sikring av dam på gnr 79/18 må gjøres før videre masseuttak kan finne sted.
Ref.: Erklæring vedr. tiltak på naboeiendom, sikring av dam.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i
bestemmelsene
Erklæring vedr. tiltak på naboeiendom, sikring av dam.
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0. Oversikt vedlegg :

1. Innledning
1.1 Oversiktskart m/reguleringsplankart

1.2 Beskrivelse av planområdet og begrunnelse for planarbeidet
Gnr. 79/154 er i gjeldende kommuneplan vist med formål Industri .
Det er i dag industriell virksomhet på området, tidligere Rødklev gruve som Ola Bil AS
overtok fra Staten i 1995 og har siden år 2000 drevet gjennvinningsvirksomhet på

Rødklev i samsvar med tillatelse etter Miljøvernloven som godkjent vrakpantmottak av
panteberettigete kjøretøyer.
Virksomheten har i dag 12 heltidsansatte og 3 deltidsansatte.
Aktiviteten er knyttet til gjenbruk og gjenvinning av kjøretøyer, hvor det alltid blir vurdert
om deler av de skadede/utrangerte kjøretøyene kan brukes om igjen, det resterende går i all
hovedsak til gjenvinning.
Behov for utvidelse av område skyldes delvis volumøkning ved økt aktivitet, spesielt ved
gjenvinning av campingvogner, og dels generelt behov for større arealer for
sortering/organisering/oppbevaring av gjenvunnet materiale og lagerbygg for deler til
gjenbruk.Det ønskes dessuten å legge til rette for mulig gjenvinning av andre
produktgrupper.
Planområdet ekskl. veg er ca. 35 dA.
Bakgrunnen for planarbeidet er at 3 dA av gnr 79/7 etter avtale mellom hjemmelshaverne
ønskes tillagt gnr 79/154 (21) som Industriareal og at det i den forbindelse må lages
reguleringsplan for hele Industriområdet med tilstøende veganlegg.
Samtidig er tatt med ytterligere 2,1 dA, del av gnr 79/184 som også er en dal av
kommuneplanens areal med formål Industri.(Dette er ikke tatt med varslet, men er
marginalt arealmessig og er nå likevel tatt med i forståelse med hjemmelshaver for gnr
79/184.)Deler av området er allerede opparbeidet/planert.
Nedenstående illustrasjon viser hele arealet fremtidig opparbeidet/planert:

1.3 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning
Kommunen har vurdert planarbeidet til ikke å innebære krav om å utarbeide planprogram
og konsekvensutredning, jf plan-og bygningslovens §§ 4-1, 4-2

***

2. Planprosessen
Oppstartmøte med Karmøy kommune ble avholdt 17.9.2018 (vedlegg (O1) og varsel
om oppstart reguleringsarbeid til naboer/berørte parter/off. instanser ble sendt ut
4.10.2018 og annonse satt inn i Hgsd. Avis 6.10.2018 også med henvisning til Karmøy
kommunes nettsider.
Kopi av varsler /annonse, se vedlegg (5)- (8).
Frist for uttalelse ble satt til 19.11.2018 og det var ved fristens utløp innkomment
uttalelser fra:
Avinor (9.1)
Fylkesrådmannen, kulturavdelingen (9.2)
Statens vegvesen (9.3)
Statens mineralforvaltning (9.4)
Fylkeskommunen i Rogaland, Regionalplanavdelingen (9.5)
Karmøy kommune, kommuneantikvaren (9.6)
Uttalelsene finnes i vedlegg (9.1)-(9.6).
Samlet utdrag av uttalelsene finnes i vedlegg (9.0).

3. Kommentar til motatte uttalelser/merknader.
Nedenfor gjengis hovedinnholdet i uttalelsene og forslagsstillers
kommentar/tilpasning til disse.

3.1 Avinor (9.1)
Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg over kote 26,3 meter over havet, skal
det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med
søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering
og fasaderetning.
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 35 meter over terreng, skal det sendes søknad
til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Skal det brukes tårnkran til
oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet der bom overstiger kote 26,3 meter over
havet, skal det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med
søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det forligger positiv radioteknisk vurdering for
bruk av bygg/påbygg/anlegg og kraner.
Kommentar:
Dette er tatt inn i planbestemmelsene § 4.2 .

3.2 Fylkesrådmannen, kulturavdelingen (9.2)
Fylkesrådmannen ber om at restene etter dampsentralen, teglsteinspipen, garderobeanlegget og
gruveåpningen i Rødkleiv vises som hensynssone bevaring i reguleringsplanen som er under
utarbeidelse. I tillegg bør kommuneantikvaren vurdere om det finnes andre viktige spor etter
gruvedriften som også bør vises som hensynssone bevaring.
Kommentar
Innarbeidet i planforslaget, også tilsvarende kommentar fra Kommuneantikvaren § 3.2

3.3 Statens vegvesen (9.3)

Kommentar:
Innarbeidet i planforslaget § 2.

Kommentar:
Økningen av opparbeidet areal vil først å fremst bli brukt til å effektivisere / bedre
logistikken på behandling av bilvrak,campingvogner,og lastebiler som vi allerede tar imot
og har mottaksplikt på. Dette vil gi en miljøgevinst i seg selv.
Dagens virksomhet ved anlegget representerer < 80 ÅDT , anslått slik :

Det anses av foretaket at økining i mottak av gjenvinnings-/opphoggingsobjekter vil
maksimalt kunne føre til en økning på 50 n% av dette , dvs. ÅDT < 120 ÅDT.

Dette er marginalt i forhold til den samlete trafikken på Visnesveien definert i Statens
vegvesns Vegreferanse, slik (antas å være nærmere Avaldsnes, hvor trafikken er størst?)
Vegreferanse:
 1100 FV847 HP1 m1685 - 3619
ÅDT, total
1350
ÅDT, andel lange kjøretøy
6%
År, gjelder for
2017
Når det gjelder myke trafikkanter, så benytter skolebarna i Visnes skolebuss til/fra
Avaldsnes.
Evt. generelt behov for oppgradering av Visnesveien for myke trafikanter vil ikke være en
konkevens av virksomheten i angjeldende planområde og kan følgelig ikke belastes dette
området.

3.4 Statens mineralforvaltning (9.4)

Kommentar:
Gruvenedgangene er definert på plankartet som hensynsoner og det er tatt inn
bestemmelser for disse.

Kommentar:
Det er ikke snakk om rent masseuttak, kun ferdigplanering av arealet.
Antatt totalt gjenstående volum beregnes/anslås til ca. 50.000 m3.
(Allerede tatt ut ca. 70.000 m3.)

3.5 Fylkeskommunen i Rogaland, Regionalplanavdelingen

Kommentar:
Bakgrunnen for planarbeidet er at 2.978 dA av g4.5 nr 79/7 (LNF) etter avtale mellom
hjemmelshaverne ønskes tillagt gnr 79/154 som Industriareal
Samtidig som Ola Bils Eiendom AS overfører sin eiendom 79/18 på 8.448 m2 til Kjell
Netland , hjemmelshaver gnr 79/7 , til Jordbruksformål.
Arealet er et bratt , «steinrabbete» lyng/beieteområde som geometrisk går som en kile inn i
indristriarealet og som har , om noen, marginal landbruksmessig verdi.
79/18 går også som «en kile inn i kilen» og dette makeskifte gir samlet en bedreutnyttbar
situasjon både for landbrukseinedommen og Industrieiendommen ,

Kommentar:
Ref. pkt- 5.14 naturvern og bearbeidte utsbnitt flyfoto nedenfor ..

Ved fremtidig planering vil skjæring bli sikret med gjerde.
Allerede tillatt/utført planering har gitt skjæringshøyde ca. maks. 15 m , ref.
illustrasjonsbilde:

Videre planering gir lavere skjæringshøyde enn dette.
Det har ikke tidligere været annet enn landbruksvirksomhet ved tjernet og det er ikke
forurensinger fra industrielle virksomhet her.
Tjernet og arealet rundt det/mot industiareale ligger høydere topografisk enn både
eksisterende og fremtidig planlagt industtriareal.

Avrenningsforholdene blir uendret. Det vil si at overvann som tidligere gikk direkte til
terreng vil nå måtte fanges opp i det overvannsystem som etableres i forb. med planering
av industriarealet.

Kommentar:
Hele planområdet forutsettes å kunne planeres innenfor formålsgrensene. Det dreier seg
ikke om masseuttak utover det som følger av planeringen.
Arealet ligger topografisk skjermet for allmenheten/annen bebyggelse og det anses derfor
ikke nødvendig med/rimelig å stille spesielle krav til tiltak som tilbakeføring eller spesiell
landskapstilpasning.

Kommentar:
Regional plan for areal og transport omtaler spesielt utvikling i tettstedområder og berører
i mindre grad arealer som de angjeldende.
Det legges i planforslaget inn formuleringer for parkeringsdekning og arealutnyttelse, som
for tilsvarenede rimelig sammenlignbare arealer.
Når det gjelder kollektivtilbud, er det fast bussforbindelse til Visnes.
Generelt anføres at karakteren av virksomhten tilsier at den har en beliggenhet perifært i
forhold til tettsteder/annen bebyggelse.

3.6 Karmøy kommune, kommuneantikvaren (9.6)
Vi ber om at teglsteinspipe og murbygning i tilknytning til denne (opprinnelig i bruk
som dampsentral/kraftstasjon og garderobeanlegg) reguleres til bevaring med
hensynssone i planen.
Reguleringsbestemmelsene skal sikre videreføring av materialbruk, hindre uønskede tiltak på
nevnte anlegg og legge til rette for at bebyggelsen kan settes i stand.
Kommentar:

Restaurering planlegges i samarbeid med Karmøy kommune. Det er tatt inn eget punkt om
dette i rgeuleringsbestemmelsene.

4. Viktige tema i planarbeidet, ref. referat fra oppstartmøte.
4.1 Kategorier og arealbruksformål
Arealbruksformål/kategorier fremgår av forslag til plankart (1) og planbestemmelser (2).

4.2 Arealutnyttelse/tetthet
Det forslås tillatt BYA = 65 % som anses som en moderat bebyggelsestetthet i et område
som det angjeldende.
Dette er også en funksjon av virksomhetens karakter, hvor skjerpete miljøbestemmelser
innebærer at større deler av virksomhetens må utføres under tak/ i bygningsmasse. Både
arbeidsmiljømessig og hvor utslippssrisikoen reduseres.
Når det gjelder parkering forutsetets at det vises i forbindelse med hvert enkelt tiltak som
omsøkes.

4.3 Eiendomsforhold
Hovedelen av planområdet eies av forslagsstiller Olas Bil Eiendom AS
Øvrige eiere:
Kjell Scheldrup Netland
Staten v/Mineralforvaltningen ref. oppstartsskommentar.
Det er dialog med Staten vedr. hjemmelsoverføring til Ola Bils Eiendom AS.
Ref. e post i sakens anledning,vedlegg (17),(18), (19).
Det er inngått separat avtale med hjemmelshaver Kjell Netland vedr.
overdragelse/makeskifte for av deler av arealet og rettighet til grunn for utvidelse av veg.
Planområdet samsvarer for øvrig med målebrevskart for de enkelte parsellene og er
innenfor formålsgrensene i kommuneplanen.

I/ved avkjørslene er formålgrensen lagt i eiendomsgrensen, slik:

Visnesveien er fra før opparbeidet frem til plangrensen og selve tilknytningen/geometrien
i formålsgrensen blir uendret.

4.4 Detaljeringsgrad i planen (skille mellom offentlige, felles og
private arealer)
Det er bare private arealer i planområdet.
Planområdet grenser til Visnesvegen eid av Fylkeskommunen.

4.5 Rekkefølgekrav
Følgende rekkefølgekrav er foreslått tatt inn i planbestemmelsene:
§ 6.1 Tilknytning til Fylkesvegen og vei fra denne og frem til avkjørsel gnr 79/67, må
opparbeides i henhold til planen før nye tiltak kan tas i bruk.
Kravet til 4,5 m fast dekke gjøres ikke gjeldende før etter at masseuttak har
funnet sted.
§ 6.2 Sikring dam på gnr/bnr 79/18.
Sikring av dam på gnr 79/18 må gjøres før videre masseuttak kan finne sted.
Ref.: Erklæring vedr. tiltak på naboeiendom, sikring av dam.

4.6 Folkehelseperspektivet (møteplasser, fysisk aktivitet, ulike
familietyper)
Omsøkte plan, som gjelder allerede i det alt vesenligste etablert industriområde, har i seg
selv ingen konsekevens i folkehelseperspektiv.
Evt. mulig konskevens av fremtidig faktisk utvidelse av tiltak/etablering av virksomhet
ligger under Miljømyndighetenes behandling av evt. utslippssøknader.
Temaet anses forøvrig ikke relevant for angjeldende planområde som er avgrenset/blir
avlukket for almenheten.

4.7 Universell utforming
Krav til universell utforming følge Plan-og bygningslovens overordnete bestemmelser,
herunder TEK17. Reguleringen medfører ingen spesiell konsekvens i så måte.
Det er for tiltak satt krav til universell utforming, jf. kommuneplanens
bestemmelser §5.1 så langt det er i overensstemmelse /forenlig med virksomhetens
karakter.

4.8 Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)
Dette et rent inngjerdet industriområde hvor temaet ikke er aktuelt.

4.9 Vei-/trafikksituasjonen fram til området og internt i området
(bil/myke trafikanter – skolevei)
Planen viser privat adkomstvei frem til offentlig vei med siktlinje på tilstøtende side av
Visnesveien. Ref. forøvrig pkt. (4.3) ovenfor.
Forøvrig er det ikke registrert noen rettighetshavere til ferdsel gjennom industriområdet,
som forutsettes inngjerdet bl.a. av sikkerhetsmessige årsaker.
Ref. også vedlegg (29) vedr. vegrett m.m.

4.10 Kollektiv tilgjengelighet (busstilbud, nærhet) avstand til
busstopp
Det er regulær bussrute til Visnes med busstopp som vist på nedenstående kartutsnitt.
Fra bussholdeplass vest til formålsgrensen for industri er det ca. 540 m. Fra bussholdeplass
nord er det ca. 630 meter.

4.11 Parkering (behov/normer)
Følgende bestemmelse er forslått tatt inn vedr parkering:
§ 6.2

Vedlagt byggesøknaden skal vises en overbygget sykkelparkeringsplass og en
biloppstillingsplass pr. ansatt (pr. skift).
Det skal også vises plan for intern trafikkavvikling og oppstillingsplass for relevant antall
større kjøretøyer tilpasset virksomhetens karakter og behov.

4.12 Vegtrafikkstøy og Industristøy
Det er tatt inn bestemmelser vedr. dette §§ 5.1 og 5.2.

4.13 Risiko- og sårbarhetsanalyse (Ref.utslippstillatelse,
støygrense.farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse, støy og
luftforurensing, tomtegrunn, sjøsedimenter, radon)
Se vedlegg (22) ROS analyse.

4.14 Naturvern (biologisk mangfold/fauna)
Vurderinger i hht. Naturmangfoldlovens §§8-12
Den delen av planområdet som ennå ikke er planert er ikke kystlynghei, men beiteland i
karrig stein/fjellterreng. Disse høytliggende uplanerte arealene er ikke forurenset av
tidligere gruvedrift og avrenning herfra kan håndteres som vanlig overvann.
Avgraving kan skje på ordinær måte og massene kan transportersers til lovlig deponi, evt.
flyttes tiltilliggende LNF areal.
Det er på plankartet avmerket særskilt hensynssone hvor det er utfylte arealer fra
gruvetiden hvor det er påvist eller må påregnes forurensning. Det er tatt inn spesiell
reguleringbestemmelse vedr. dette.
Se illustrasjoner nedenfor landskapstype ikke planerte arealer:
Mellom industriareal og demning:

Mellom demning og ned mot industriområdet:

LNF areal ved demning:

Grunnet at dette er et område hvor det finnes hubro og havørn er det tatt inn bestemmelse
om sprengningsrestriksjon ml. 1.februar og 1, juni. Mindre sprengnigsarbeider så som
grøftedprengning o.l. forutsettes likevel tillatt i denne perioden etter samråd med
kommunen.

4.15 Strandsone (arealbruk land/sjø, evt. konfliktpotensial)
Ref eget pkt, i reg. bestemmelsene.
Hele formålsområdet industri forutsettes å kunne bebygges, for øvrig med de
avstandsforutseninger i forhold til naboer som Plan- og bygningsloven fastsetter.
100 meters grense fra tjernet ovenfor eliminerer så å si hele industriarealet, hvilket det ikke
er rimelig å håndheve for et etablert industriareal som det angjeldende.
Se illustrasjon nedenfor som viser 100 m grense fra respektive tjern/ferskvann.

4.16 Vassdrag (elv, vann, nedslagsfelt)
På naboeiendommen gnr 79/18 er det et oppdemmet tjern/basseng, hvor demningen ligger
på delvis på gnr 79/7.
Den oppdemmete dammen vil forbli inntakt og avrenning vil bli fanget opp i
overvannssystemet som til dels eksisterer og til dels vil bli etablert ved fremtidig planering.
I det aktuelle høyereliggende arealet har det aldri være forurensende gruvedrift.

Alt overvann fra nyplanerte områder forutsettes ledet via overvannssystem til
Visnesvannet, ref, skisse til teknisk plan vedlegg (13) .

Der vises for øvrig til virksomhetens tillatelse etter Forurensningsloven vedlegg (10), hvor
bl. vilkårene for drift av oljeutskiller fremgår.

4.17 Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)
Det er begrenset rom for bedre utnyttelse av dagens arealer i forhold til behovet ved
utvidet gjenvinningsaktivitet. Landskapet ved dammen vil ikke påvirkes ved at det
nye arealet tas inn i industriområdet.

4.18 Friluftsliv/grønne interesser (turområde, grøntdrag, sti/korridor,
bruk, behov)
Området er et rent industriareal som blir inngjerdet /stengt for almenheten utover vanlig
trafikk ut/inn av området tilknyttet virksomheten. Utvidelsen av industriområdet (ca. 3 dA
LNF) representerer ikke et areal som kan karakteriseres som friluftsområde.

4.19 Kulturminner (aut. freda kulturminner, verneverdige miljø,
bygninger, anlegg)
Ref. reg.bestemmelsene § 5.2, Hensynssone eksisterende gammelt garderobebygg.

4.20 Eksisterende virksomhet i området
(næring/handel/industri/kontorinteresser)
Olas Bil sysselsetter 12 personer i 100% stilling og ca 3 personer på deltid .
Det gjøres en viktig jobb i forhold til gjenbruk og gjenvinning der det alltid blir vurdert om
deler av de skadede/utrangerte kjøretøyene kan brukes om igjen, det resterende går i all
hovedsak til gjenvinning.

Mottak i 2018
Bilvrak
Lastebiler
Campingvogner
Mopeder

Ant
2 442
22
117
136

sum ant
Fra Olas Bil
Avfall for videre sortering
Avfall for deponi
Avfall for Energigjennvinning
Avfall for Materialgjennvinning

2 717
Kg
69 220
2 101
10 020
280 082

Miljøsanerte bilvrak til Materialgjenvinning
Ombruk salg av brukte deler

3 100 750
121 396

sum ant kg

3 583 569

Behov for utvidelse av område skyldes delvis volumøkning ved økt aktivtet ved
gjenvinning av Campingvogner og dels generelt behov for større arealer for
sortering/organisering/oppbevaring av gjenvunnet materiale og lagerbygg for deler til
gjenbruk .
Det ønskes dessuten å legge til rette for mulig gjenvinning av andre produktgrupper.

4.21 Landbruk (areal i drift/evt. potensial for drift)
Det arealet som omdisponeres er fjell/steinlandskap med partier med ut markbeite
innimellom. Det foregår ikke konkret jordbruksaktivitet i dette området.
I og med avtalt makeskifte, det aktuelle arealet som omdisponeres i bytte mot tjernet med
omkringliggende utmarksbeiteland inntil, anses det å være en fordel for landbruket.

4.22 Energiforsyning (høyspent, gassledninger)
Det er så langt man kan vurdere det ikke behov for større energiforsyning enn man har
tilgjengelig idag, ref, tilbakemelding fra Haugaland Kraft nedenfor:

I forbindelse med omregulering av område ved Olas Bil, er det kapasitet til å ta ut mer effekt i
eksisterende nettstasjon 14082 Rødkleiv Gruve. Idag har Olas Bil et Overbelastningsvern på
63A, 230V. Overbelastningsvern kan økes til f.eks 250A,230V om det er ønskelig.
Om en trenger større effekter må dette vurderes når dette er aktuelt.

4.23 Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form, volum, byggehøyder)
Ref. spesifikke punkter i planbestemmelsene vedr. utnyttingsgrad og byggehøyder.
Dette er og blir et industriområde preget av den aktiviteten som finner sted der.
Ekisterende bygningsmasse er en blanding av opprinnelige bygninger fra gruvetiden og
noe nybygg, f.eks. ekspedisjonsbygg for nåværende virksomhet. Effektivisering og
utvidelse av gjenvinningsvirksomheten antas primært å kunne medføre behov for mer
lagerbyggkapasitet og evt. spesialbygg for virksomheten.
Det er ikke forelått satt spesielle krav til utforming og estetikk utover det som generelt
følger av bestemmelsene i Plan- og bygningsloven.
Når det gjelder søppelhåndtering er virksomhetens karakter kildesorering, så det er ikke
tatt inn spesielle bestemmelser vedr. ordinær søppelhåndtering.
Det er tatt inn bestemmelse om sykkelparkering.

4.24 Vann og avløp (brannvern, vann og avløp, overvannshåndtering)
Planområdet er i dag tilkoblet VA – anlegg i Visnesvegen. Ved evt. videre utbygging kan
samme ledningsanlegg brukes.
Det forutsettes at forurenset overflatevann er (vil bli- fra utvidet område) føres inn til
bensin/oljeutskiller.
Området har ikke branndekning utover mulighet for pupming fra Visnesvatnet og tjernet
ovenfor området.. Nærmeste kum er ca. 350 meter fra bygningene på Olas Bil.
Rev vedlagt skisse til VA-plan (13) som viser planlagt etablering av brannvannledning fra
Visnesveien og overvannsledning til nordre Visnesvann.

I Visnesveien er det kommunal 200 mm vannledning.

Det forutsettes / vil bli omsøkt tilknytning ny 150 mm vannledning inn til
industriområdet.

Brannvannkrav er 50 l/s i hht TEK i aktuell bygnings-/anleggskategori, fordelt på to uttak.
Ø150 mm ledn. har kap. ca. 160 l/s med middels trykk/vannhastighet.

4.25 Infrastruktur
Reguleringsplanen legger til rette for forbedring av infrastrukturen i form av
-

Overvannshåndtering
Økt vannledningskapasitet
Større vegbredde frem til industriarealet.

Infrastrukturkapasitet er gjenstand for behandling i forb. med konkret søknad om tiltak.

4.26 Strandsone (arealbruk land/sjø , evt. konfliktpotensiale).
Industrialrealet omfatter ikke strandsone og det vurderes ikke å foreligge
konfliktpotensiale i den forbindelse.
Vegen frem til industriarealet går langs Visnesvatnet , men det er avtalt rettighet til
vegutvidelse og etablering av ledningsnett i/langs vegen med hjemmelshaver til
Visnesvatnet (20).

4.27 Planeringsarbeid, masseuttak.
Det er nødvendig med masseuttak for opparbeidelse/byggemodning av den regulerte
industritomten.
Totalt gjenstående volum beregnes/anslås til ca. 50.000 m3 .
(Allerede tatt ut ca. 70.000 m3 , omsøkt/godkjent tiltak.)
Masseuttaket skal skje raskest mulig/over et kort tidsrom, men med noe deponering på
planeringsområdet for uttransport etter hvert fro bruk på andre bygge-/anleggsplasser.
Ref. utdrag fra regjeringens Temaveileder : Uttak av mineralske forekomster:
Sitat:
Også i de tilfeller overskuddsmasser blir deponert for seinere bearbeideing og salg , kreves kun
reguleringsplan – både for uttaket og deponiet (ref. mineralloven § 3)
Sitat slutt
I henhold til dette kreves ikke konsesjon og krav til detet er ikke særskilt tatt med i
reguleringsbestemmelsene.

***

Petter J. Rasmussen AS
Rådgivende ingeniører og arkitekter
Karmøy kommune
Diktervegen 8
5538 Haugesund
Tel.: 48 311 311
Direkte tel.:
Foretaksregisteret
NO 971 000 724 MVA

Sammendrag uttalelser til oppstartvarsel reg.plan Rødklev.
Nedenfor er gjengitt utdrag/konklusjoner fra merknader til oppstartvarslet , som i sin helhet er vedlagt
reguelringsforslaget .
Alle påpekte forhold/temaer er kommentert i Planbeskrivelsen (3) gjenstand for behandling i
Konsekvensutredningen og Planprogrammet.

(9.1) Avinor
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Haugesund lufthavn
Planområdet ligger i sin helhet innenfor horisontalflaten, som er en
høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (ENHD-P-10) for lufthavnen, hjemlet i
EASAkrav
CS ADR-DSN.H.430 og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 01.09.2015.
Horisontalflaten ligger på kote 71 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen.
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 7 – 25 moh.
Dagens industribygg har en maksimalhøyde på kote 23,5 moh og skorsteinen 33,4 moh.
Ifølge telefonsamtale med Dem 24.10.2018 vil det være ønskelig å regulere inn muligheten for
industribygg opp til samme maksimalhøyde som skorsteinen. Dette vil ikke være i konflikt med
horisontalflaten (hinderflate) i restriksjonsplanen for Haugesund lufthavn.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 67 03 00 00 / Fax: +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA

3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg
Videre er planområdet vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for
flynavigasjonsanleggene ved Haugesund lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-,
navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.
Planområdet ligger i all hovedsak innenfor 1500 meter fra rullebanens senterlinje og da er BRAkrav
er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC13 med 26,3 moh.
Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp til 35 meter over terreng uten krav til separat
radioteknisk vurdering.
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Krav til radiotekniske vurderinger
Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg over kote 26,3 meter over havet, skal
det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med
søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering
og fasaderetning.
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 35 meter over terreng, skal det sendes søknad
til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Skal det brukes tårnkran til
oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet der bom overstiger kote 26,3 meter over
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havet, skal det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og
godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk
vurdering for bruk av bygg/påbygg/anlegg og kraner.
Radioteknisk vurderinger av bygg og kraner bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).
Bestilling sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no
4. Flystøysoner
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Haugesund lufthavn.
5. Avsluttende merknader
Dersom overnevnte bestemmelse med krav til radiotekniske vurderinger (punkt 3), ikke
innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til planen,
jf. Plan- og bygningsloven § 5-4.

(9.2) Fylkesrådmannen, kulturavdelingen
På Visnes kan det vises til over hundre år med gruvedrift som skjedde i to faser – mellom 18651895 og 1899-1972. Den første fasen betegnes ofte som storhetstiden og foregikk i det som
kalles «gamlegruva». Etter denne første fasen ble fase to innledet ved at produksjonen på Visnes
ble tatt opp igjen i Røkleiv. Det vurderes som viktig at sentrale spor etter begge driftsfasene på
Visnes ivaretas for fremtiden. Anlegget vurderes å ha høy regional kulturhistorisk verdi og
nasjonal interesse.
Situasjonen i dag er at det i hovedsak er spor etter den første driftsfasen som er ivaretatt og
sikret gjennom vern i reguleringsplaner. I de få gjenværende restene av Rødkleiv-anlegget kan
man lese historien til den andre og lengste driftsperioden i gruveeventyret på Visnes. I følge
Norsk bergverksmuseum skal de gjenværende bygningsrestene i Rødkleiv være oppført i 1912.
Det dreier seg om restene etter en dampsentral med skorstein og garderobeanlegg. Skorsteinen
er en av de største og siste industripipene i tegl som finnes igjen i kommunen.
Garderobeanlegget har høy grad av arkitektoniske kvaliteter og særpreg. Fra et
kulturvernperspektiv er også den gamle gruvesjakten/åpningen av interesse. Åpningen er i dag
tildekket. Innenfor planområdet kan det også finnes mindre synlige spor etter gruvedriften som
kan være av interesse.
Fylkesrådmannen ber om at restene etter dampsentralen, teglsteinspipen, garderobeanlegget og
gruveåpningen i Rødkleiv vises som hensynssone bevaring i reguleringsplanen som er under
utarbeidelse. I tillegg bør kommuneantikvaren vurdere om det finnes andre viktige spor etter
gruvedriften som også bør vises som hensynssone bevaring.
Med hilsen
Seksjon for kulturarv
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(9.3) Statens vegvesen

(9.4) Statens mineralforvaltning

Det varsles om igangsetting av planarbeid for Rødklev, Visnes i Karmøy kommune.
Formålet er å legge til ca. 3 dekar fra gbnr. 79/7 til gbnr. 79/154. Arealet skal
omreguleres fra LNF-formål til industriformål. Formålsendringen krever utarbeidelse
av reguleringsplan for hele industriområdet med tilstøtende veganlegg.
Dagens bruk av industriområdet er bilopphuggeri for Olas bil AS hvor bilvrak tas imot
og resirkuleres.
Karmøy kommune vurderer tiltaket til ikke å være KU-pliktig ut fra at bedriften har
eksistert i mange år, og at det nå er snakk om en utvidelse. Etter kommunens
vurdering er kun knyttet konsekvenser for temaet kystlynghei i sett opp mot tiltaket.
Kommunen vil anse at kravet om KU vil være oppfylt etter § 8 i KU-forskriften dersom
planbeskrivelsen redegjør for om utvidelsen av industriområdet går på bekostning av
kystlynghei.
Statens eiendom 73/133
Planområdet innebefatter eiendommen 73/133 i Karmøy kommune. Eiendommen eies
av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, og DMF har forvalteransvaret for
eiendommen. DMF vil i det følgende ikke gå nærmere inn på de privatrettslige sidene
ved saken, men forutsetter at DMF på vegne av grunneier kontaktes før iverksettelse
av tiltak.
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Rødkleiv gruve/Vigsnes kobberverk – aktsomhetsområde
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DMF mottok nabovarsel datert 7. mars 2018 om at det skulle tas ut masse fra
eiendommen gnr/bnr: 79/154 i Karmøy kommune. I merknad til nabovarsel datert 22.
mars 2018 skrev DMF følgende:
«Slik DMF ser saken vil all grave- og sprengningsaktivitet i området potensielt medføre
en risiko på grunn av gamle gruveganger. Det er på eiendom gnr. 79 bnr. 133,
tilgrensende eiendommen hvor tiltak er planlagt, registrert en inngang/stoll til Rødklev
gruve. Det er registrert tre luftesjakter fra denne gruva på den aktuelle eiendommen
(gnr. 79 bnr. 154). Det er derfor godt mulig at det finnes gruveganger under begge
eiendommene.
De vedlagte kart er ikke tilstrekkelig til at DMF kan foreta en konkret vurdering av
hvorvidt planlagte tiltak vil berøre gruvegangene. På generelt grunnlag vil vi imidlertid
opplyse om at det kan være er en viss risiko for at planlagte aktivitet vil kunne berøre
eksisterende gruveganger.»
Vurderingen er fortsatt gjeldende. I forbindelse med planarbeidet bør det derfor
redegjøres for om og hvordan planen vil berøre gruvegangene og eventuelt hvilke
sikringstiltak som må utføres.
DMF har utarbeidet et aktsomhetskart som viser stedfestede objekter relatert til
nedlagt gruvedrift og indikerer områder som krever spesiell aktsomhet.
Aktsomhetskartet, https://minit.dirmin.no/kart/, viser blant annet gruver,
gruveåpninger og sikringer samt aktsomhetssoner knyttet til disse.
Registrert mineralforekomst
I Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin database er det er registrert en
kobberforekomst i planområdet. Det er grunn til å tro at forekomsten i det vesentlige
er utdrevet gjennom den gruveaktiviteten som har vært i området.
Det foreligger ingen undersøkelsesrett eller utvinningsrett iht. mineralloven § 13 og §
29 i området.
Masseuttak
Ut fra ortofoto, laserskann og offentlig kartgrunnlag ser vi at det er tatt ut en del fast
fjell innenfor planområdets nordre del i den senere tid. DMF har ikke kjennskap til om
uttaket av masser er i forbindelse med salg, eller om massene er tatt ut for å
tilrettelegge for utvidelse av industriområdet eller lignende.
Vi finner det hensiktsmessig å minne om at mineralloven har bestemmelser om uttak
av mineralske forekomster med mindre de er tas ut som en del av annen utnyttelse av
grunnen. I henhold til mineralloven § 42 skal ethvert uttak over 500 m3 meldes DMF.
Samlet uttak over 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon etter § 43 mineralloven.
Etter det vi kan se inngår ikke uttaket i noen form for arealplan, og DMF har ikke har
fått melding om uttaket eller at det er søkt driftskonsesjon for massetaket.
Masseuttak hvor formålet ikke er å nyttiggjøre seg mineralet økonomisk, men
gjennomføres for å realisere et annet formål, vil i utgangspunktet ikke omfattes av
mineralloven, jf. § 3 i mineralloven. I det videre planarbeidet ber vi derfor om at det
redegjøres for formålet til eksisterende massetak, og vi ber om en beskrivelse av om
Petter J. Rasmussen A/S
Rådgivende ingeniører og arkitekter

3
uttaket skal fortsette eller ei og hva fremtidig arealbruk til området skal være. Dette
for å kunne vurdere hvorvidt tiltaket faller inn under § 3 i mineralloven.
Ut over dette har DMF ingen merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan
for Rødklev, Visnes i Karmøy kommune.

(9.5) Fylkeskommunen i Rogaland ,Regionalplanavdelingen

(9.6) Karmøy kommune , kommuneantikvar
Hei
Her kommer innspill til plan 4081.
Som nevnt i forhåndskonferanse ligger det viktige rester etter andre driftsperiode for
Visnesgruvene innenfor planområdet.
Vi ber om at teglsteinspipe og murbygning i tilknytning til denne (opprinnelig i bruk som
dampsentral/kraftstasjon og garderobeanlegg) reguleres til bevaring med hensynssone i
planen.
Reguleringsbestemmelsene skal sikre videreføring av materialbruk, hindre uønskede tiltak på
nevnte anlegg og legge til rette for at bebyggelsen kan settes i stand.
Med vennlig hilsen
Ane Steingildra Alvestad
Kommuneantikvar
Karmøy kommune
52857357
41565417
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Karmøy kommune - Gbnr 79/154 - 79/133 og del av 79/7 og 79/184 Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rødklev
- Visnes - Uttalelse fra Avinor
Vi viser til Deres brev av 04.10.2018, mottatt på e-post samme dato, vedrørende varsel om
igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rødklev på Visnes, gbnr 79/154, 79/133 samt
del av gbnr 79/7 og 79/184, i Karmøy kommune.
Bakgrunnen for planarbeidet er at 3 dekar av gbnr 79/7 etter avtale med hjemmelshaverne ønskes
tillagt gbnr 79/154 som industriareal, og at det i den forbindelse må lages reguleringsplan for hele
industriområdet med tilstøtende veganlegg.
1. Innledning
Luftfartstilsynet har den 06.12.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Haugesund lufthavn
Karmøy.
Hele planområdet ligger på østsiden av Haugesund lufthavn, i en avstand av ca. 1170 – 1560
meter fra rullebanens senterlinje.
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Haugesund lufthavn
Planområdet ligger i sin helhet innenfor horisontalflaten, som er en
høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (ENHD-P-10) for lufthavnen, hjemlet i EASAkrav CS ADR-DSN.H.430 og CS ADR-DSN.J.480, gjeldende fra 01.09.2015.
Horisontalflaten ligger på kote 71 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen.
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på ca. kote 7 – 25 moh.
Dagens industribygg har en maksimalhøyde på kote 23,5 moh og skorsteinen 33,4 moh.
Ifølge telefonsamtale med Dem 24.10.2018 vil det være ønskelig å regulere inn muligheten for
industribygg opp til samme maksimalhøyde som skorsteinen. Dette vil ikke være i konflikt med
horisontalflaten (hinderflate) i restriksjonsplanen for Haugesund lufthavn.
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg
Videre er planområdet vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for
flynavigasjonsanleggene ved Haugesund lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-,
navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011.
Planområdet ligger i all hovedsak innenfor 1500 meter fra rullebanens senterlinje og da er BRAkrav er gitt av flynavigasjonsanlegget LOC13 med 26,3 moh.
Det aksepteres bruk av mobilkran med kranarm opp til 35 meter over terreng uten krav til separat
radioteknisk vurdering.
Avinor ber om at følgende planbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen:
Krav til radiotekniske vurderinger
Dersom det skal etableres nytt bygg/påbygg/anlegg over kote 26,3 meter over havet, skal
det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med
søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering
og fasaderetning.
Dersom mobilkran skal operere høyere enn 35 meter over terreng, skal det sendes søknad
til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Skal det brukes tårnkran til
oppføring av bygg og infrastruktur i planområdet der bom overstiger kote 26,3 meter over
havet, skal det sendes søknad til Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og
godkjenning. Med søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene.
Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk
vurdering for bruk av bygg/påbygg/anlegg og kraner.
Radioteknisk vurderinger av bygg og kraner bestilles og bekostes av tiltakshaver (utbygger).
Bestilling sendes til Avinor Flysikring AS på følgende e-post: post@avinor.no
4. Flystøysoner
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Haugesund lufthavn.
5. Avsluttende merknader
Dersom overnevnte bestemmelse med krav til radiotekniske vurderinger (punkt 3), ikke
innarbeides i detaljreguleringsplanen, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til planen,
jf. Plan- og bygningsloven § 5-4.
Med vennlig hilsen
Avinor AS
Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet er godkjent elektronisk.
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KARMØY KOMMUNE - GNR.79, BNR.154,133 M.FL. - DETALJREGULERING RØDKLEV, VISNES - VARSEL OM OPPSTART. MERKNADER VEDR. NYERE TIDS
KULTURMINNER
På Visnes kan det vises til over hundre år med gruvedrift som skjedde i to faser – mellom
1865-1895 og 1899-1972. Den første fasen betegnes ofte som storhetstiden og foregikk i
det som kalles «gamlegruva». Etter denne første fasen ble fase to innledet ved at
produksjonen på Visnes ble tatt opp igjen i Røkleiv. Det vurderes som viktig at sentrale
spor etter begge driftsfasene på Visnes ivaretas for fremtiden. Anlegget vurderes å ha høy
regional kulturhistorisk verdi og nasjonal interesse.
Situasjonen i dag er at det i hovedsak er spor etter den første driftsfasen som er ivaretatt
og sikret gjennom vern i reguleringsplaner. I de få gjenværende restene av Rødkleivanlegget kan man lese historien til den andre og lengste driftsperioden i gruveeventyret på
Visnes. I følge Norsk bergverksmuseum skal de gjenværende bygningsrestene i Rødkleiv
være oppført i 1912. Det dreier seg om restene etter en dampsentral med skorstein og
garderobeanlegg. Skorsteinen er en av de største og siste industripipene i tegl som finnes
igjen i kommunen. Garderobeanlegget har høy grad av arkitektoniske kvaliteter og
særpreg. Fra et kulturvernperspektiv er også den gamle gruvesjakten/åpningen av
interesse. Åpningen er i dag tildekket. Innenfor planområdet kan det også finnes mindre
synlige spor etter gruvedriften som kan være av interesse.
Fylkesrådmannen ber om at restene etter dampsentralen, teglsteinspipen,
garderobeanlegget og gruveåpningen i Rødkleiv vises som hensynssone bevaring i
reguleringsplanen som er under utarbeidelse. I tillegg bør kommuneantikvaren vurdere om
det finnes andre viktige spor etter gruvedriften som også bør vises som hensynssone
bevaring.
Med hilsen
Seksjon for kulturarv
Kate I. Jellestad Syvertsen
seksjonssjef
Ingvar Kristiansen
rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Fv. 847 - Uttale til varsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan gnr. 79 bnr. 154, 133 og del av gnr. 79 bnr. 184 Rødklev - Visnes i Karmøy
kommune
Statens vegvesen viser til deres brev datert 04.10.2018. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for utvidelse av eksisterende industriområde. Planforslaget er i hovedsak i
samsvar med kommuneplanen der arealet er vist til industri og LNF-formål.
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.
Planområdet har adkomst via kryss mot fv. 847 Visnesvegen. Statens vegvesen sine
interesser i området er knyttet til fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier.
Planvarselet omfatter krysset mot fylkesvegen. Krysset må utformes i tråd med håndbok
N100 Veg- og gateutforming, og tilfredsstille kravene i vegnormalen til blant annet radier,
stigning og sikt. Radier og siktsoner skal være målsatte. Planbestemmelsene må stille krav til
teknisk plan for utforming av krysset. Teknisk plan skal være i samsvar med håndbok R700
Tegningsgrunnlag, og inneholde teknisk grunnlag, som f.eks. C-tegninger og plan for
håndtering av overvann. Teknisk plan skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart.
Før byggestart skal det også være inngått en gjennomføringsavtale. Det må innarbeides
rekkefølgekrav til opparbeidelse av krysset i planbestemmelsene.
Deler av fv. 847 Visnesvegen mangler tilbud til myke trafikanter. Det må gjøres rede for om
planarbeidet vil føre til vesentlige endringer i trafikken på overordnet vegnett og om det er
behov for tiltak i form av tilrettelegging med fortau eller gang- og sykkelveg der dette
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mangler. Det må også vurderes rekkefølgekrav til oppparbeidelse av anleggene. Statens
vegvesen ber om å bli kontaktet nærmere dersom det er uklarheter knyttet til dette.

Plan- og forvaltningsseksjon Haugesund
Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Kyvik Gro Osmundsen
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ovennevnte sak, datert 4. oktober 2018.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at ressursene blir ivaretatt i arealplanlegging etter
plan- og bygningsloven.
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Om planen
Det varsles om igangsetting av planarbeid for Rødklev, Visnes i Karmøy kommune.
Formålet er å legge til ca. 3 dekar fra gbnr. 79/7 til gbnr. 79/154. Arealet skal
omreguleres fra LNF-formål til industriformål. Formålsendringen krever utarbeidelse
av reguleringsplan for hele industriområdet med tilstøtende veganlegg.
Dagens bruk av industriområdet er bilopphuggeri for Olas bil AS hvor bilvrak tas imot
og resirkuleres.
Karmøy kommune vurderer tiltaket til ikke å være KU-pliktig ut fra at bedriften har
eksistert i mange år, og at det nå er snakk om en utvidelse. Etter kommunens
vurdering er kun knyttet konsekvenser for temaet kystlynghei i sett opp mot tiltaket.
Kommunen vil anse at kravet om KU vil være oppfylt etter § 8 i KU-forskriften dersom
planbeskrivelsen redegjør for om utvidelsen av industriområdet går på bekostning av
kystlynghei.
Statens eiendom 73/133
Planområdet innebefatter eiendommen 73/133 i Karmøy kommune. Eiendommen eies
av Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, og DMF har forvalteransvaret for
eiendommen. DMF vil i det følgende ikke gå nærmere inn på de privatrettslige sidene
ved saken, men forutsetter at DMF på vegne av grunneier kontaktes før iverksettelse
av tiltak.
Rødkleiv gruve/Vigsnes kobberverk – aktsomhetsområde
Eksisterende industriområde er delvis anlagt på tomtene av gamle Vigsnes kobberverk.

DMF mottok nabovarsel datert 7. mars 2018 om at det skulle tas ut masse fra
eiendommen gnr/bnr: 79/154 i Karmøy kommune. I merknad til nabovarsel datert 22.
mars 2018 skrev DMF følgende:
«Slik DMF ser saken vil all grave- og sprengningsaktivitet i området potensielt medføre
en risiko på grunn av gamle gruveganger. Det er på eiendom gnr. 79 bnr. 133,
tilgrensende eiendommen hvor tiltak er planlagt, registrert en inngang/stoll til Rødklev
gruve. Det er registrert tre luftesjakter fra denne gruva på den aktuelle eiendommen
(gnr. 79 bnr. 154). Det er derfor godt mulig at det finnes gruveganger under begge
eiendommene.
De vedlagte kart er ikke tilstrekkelig til at DMF kan foreta en konkret vurdering av
hvorvidt planlagte tiltak vil berøre gruvegangene. På generelt grunnlag vil vi imidlertid
opplyse om at det kan være er en viss risiko for at planlagte aktivitet vil kunne berøre
eksisterende gruveganger.»
Vurderingen er fortsatt gjeldende. I forbindelse med planarbeidet bør det derfor
redegjøres for om og hvordan planen vil berøre gruvegangene og eventuelt hvilke
sikringstiltak som må utføres.
DMF har utarbeidet et aktsomhetskart som viser stedfestede objekter relatert til
nedlagt gruvedrift og indikerer områder som krever spesiell aktsomhet.
Aktsomhetskartet, https://minit.dirmin.no/kart/, viser blant annet gruver,
gruveåpninger og sikringer samt aktsomhetssoner knyttet til disse.
Registrert mineralforekomst
I Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin database er det er registrert en
kobberforekomst i planområdet. Det er grunn til å tro at forekomsten i det vesentlige
er utdrevet gjennom den gruveaktiviteten som har vært i området.
Det foreligger ingen undersøkelsesrett eller utvinningsrett iht. mineralloven § 13 og §
29 i området.
Masseuttak
Ut fra ortofoto, laserskann og offentlig kartgrunnlag ser vi at det er tatt ut en del fast
fjell innenfor planområdets nordre del i den senere tid. DMF har ikke kjennskap til om
uttaket av masser er i forbindelse med salg, eller om massene er tatt ut for å
tilrettelegge for utvidelse av industriområdet eller lignende.
Vi finner det hensiktsmessig å minne om at mineralloven har bestemmelser om uttak
av mineralske forekomster med mindre de er tas ut som en del av annen utnyttelse av
grunnen. I henhold til mineralloven § 42 skal ethvert uttak over 500 m3 meldes DMF.
Samlet uttak over 10 000 m3 masse krever driftskonsesjon etter § 43 mineralloven.
Etter det vi kan se inngår ikke uttaket i noen form for arealplan, og DMF har ikke har
fått melding om uttaket eller at det er søkt driftskonsesjon for massetaket.
Masseuttak hvor formålet ikke er å nyttiggjøre seg mineralet økonomisk, men
gjennomføres for å realisere et annet formål, vil i utgangspunktet ikke omfattes av
mineralloven, jf. § 3 i mineralloven. I det videre planarbeidet ber vi derfor om at det
redegjøres for formålet til eksisterende massetak, og vi ber om en beskrivelse av om
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uttaket skal fortsette eller ei og hva fremtidig arealbruk til området skal være. Dette
for å kunne vurdere hvorvidt tiltaket faller inn under § 3 i mineralloven.
Ut over dette har DMF ingen merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan
for Rødklev, Visnes i Karmøy kommune.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Rut Helene Langebrekke Eikeland

seksjonsleder

seniorrådgiver
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Hei
Her kommer innspill til plan 4081.
Som nevnt i forhåndskonferanse ligger det viktige rester etter andre driftsperiode for
Visnesgruvene innenfor planområdet.
Vi ber om at teglsteinspipe og murbygning i tilknytning til denne (opprinnelig i bruk som
dampsentral/kraftstasjon og garderobeanlegg) reguleres til bevaring med hensynssone i planen.
Reguleringsbestemmelsene skal sikre videreføring av materialbruk, hindre uønskede tiltak på
nevnte anlegg og legge til rette for at bebyggelsen kan settes i stand.
Med vennlig hilsen
Ane Steingildra Alvestad
Kommuneantikvar
Karmøy kommune
52857357
41565417
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FYLKESMANNEN I ROGALAND

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Olas Bil AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall
(forurensningsloven) § 11, jf § 16, og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften) §§ 4-7 og 11-6.
Tillatelsen gjelder fra dags dato. Tillatelse gitt av Fylkesmannen i Rogaland 23.01.2007
erstattes av denne tillatelsen.
Bedriften må på forhånd avklare skriftlig med Fylkesmannen endringer den ønsker å foreta i
forhold til opplysninger gitt under saksbehandlingen som kan ha miljømessig betydning.
Bedriftsdata
Bedrift
Beliggenhet/gateadresse
Postadresse
Kommune og fylke
Org. nummer (bedrift)
Gårds- og bruksnummer
NACE-kode og bransje
Fylkesmannens referanser

Ola Bil AS
Røkleivvegen 50
Postboks 8, 4299 Avaldsnes
Karmøy, Rogaland
912902811
79/154
46.770 Engroshandel med avfall og skrap

Tillatelsesnummer
2015.0489.T

Anleggsnummer

Risikoklasse1

Tillatelse gitt: 24.08.2015

Endringsnummer:

Sist endret:

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernsjef

1149.0015.02
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Kristin Espeset
Senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.
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Jf forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter
forurensningsloven
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1.

Produksjonsforhold

1.1
Hva tillatelsen gjelder
Tillatelsen gjelder forurensning fra:
 behandling av kasserte kjøretøyer
1.2
Rammer for avfallstyper, årlig mottak og mengde mellomlagret avfall:
Anlegget kan ta i mot kasserte kjøretøy og kan mellomlagre avfall som oppstår som følge av
prosessen. Det kan lagres inntil 11 m3 farlig avfall samtidig på anlegget. I tillegg kan det
lagres bilbatterier. Det er krav om at farlig avfall skal leveres minst en gang pr år så sant
totalmengden overstiger 1 kg. Lagring av gjenvunnet bensin holdes utenfor regnskapet for
lagring av farlig avfall.
1.3
Driftstid
Mandag – fredag: 06.00 – 18.00, lørdag 06.00- 14.00

2.

Generelle vilkår

2.1
Utslippsbegrensninger
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning er
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i tillatelsens vilkår 4 flg. Utslipp som ikke er
uttrykkelig regulert på denne måten er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om
slike utslipp ble framlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent
på annen måte da vedtaket ble truffet. Dette gjelder likevel ikke utslipp av prioriterte stoffer
oppført i vedlegget til denne tillatelsen. Utslipp av slike komponenter er bare omfattet av
tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av vilkårene i vilkår 4 flg. eller de er så små at de
må anses å være uten miljømessig betydning.
2.2
Plikt til å overholde grenseverdier
Alle grenseverdier skal overholdes. Variasjoner i utslippene skal ikke avvike fra hva som
følger av normal drift i en slik grad at de kan føre til økt skade eller ulempe for miljøet.
2.3
Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig
All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert
sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å
redusere sine utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten
omfatter også utslipp av komponenter det ikke gjennom vilkår 4 flg. uttrykkelig er satt
grenser for.
2.4
Plikt til forebyggende vedlikehold
For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal
bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning.
System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf internkontrollforskriften2 § 5, punkt 7.

2

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, fastsatt 06.12.1996.
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2.5
Tiltak ved økt forurensningsfare
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt
forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille
driften.
Bedriften skal så snart som mulig informere Fylkesmannen om unormale forhold som har
eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning skal varsles i henhold til
vilkår 9.4.
2.6
Internkontroll
Bedriften plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til internkontrollforskriften. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at bedriften overholder
krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til
disse lovene. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.
Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.
Følgende dokumentasjon knyttet til drift av anlegget skal foreligge (listen er ikke
uttømmende):
• driftsinstrukser
• driftsjournaler
• mottakskontroll
• demonteringsmetoder og flytskjema
• vedlikeholdsrutiner
• spilloppsamlingssystem
• miljørisikovurdering (med brannteknisk vurdering av anlegg og drift)
• beredskapsplan (brann ved anlegget, akutt forurensning)
• plan for kompetanseutvikling
2.7
Krav til regnskap ved lagring av farlig avfall
Lagret farlig avfall skal medtas i bedriftens årlige regnskap i tråd med regnskapsloven slik at
de framtidige kostnadene til behandlingen av dette avfallet framkommer i regnskapet.
2.8
Krav til kompetanse
Bedriften plikter å påse at personell som håndterer avfall og farlig avfall har nødvendig
kunnskap og kompetanse om avfall og farlig avfall for å sikre at avfallet blir håndtert på en
miljømessig forsvarlig måte. Bedriften skal råde over tilstrekkelig kompetanse til å vurdere
miljørisikoen for sin virksomhet.
Bedriften skal ha en plan for hvordan kompetansen og kunnskap skal økes for personellet som
håndterer avfall og farlig avfall.
2.9
Sikring
Bedriften skal sørge for at uvedkommende hindres adgang til mottatte kasserte kjøretøy,
utsorterte fraksjoner og restavfall. Arealer som anvendes til virksomhet etter denne tillatelsen
skal være inngjerdet eller på annen måte adgangsbegrenset.
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Det tillates ingen lagring av vrak o.a utenfor inngjerdet område, heller ikke rent midlertidig.
2.10 Skjerming mot innsyn
Mottatte kasserte kjøretøy, mellomlagret avfall og utsorterte fraksjoner skal være skjermet
mot innsyn.
2.11 Avskjæring av overvann
Overvannstilsig fra omkringliggende områder skal avskjæres.

3.

Miljøtekniske krav

3.1 Lagring og håndtering av kasserte kjøretøy og bildeler
Lagring og demontering av kasserte kjøretøy/bildeler skal skje slik at hensynet til helse, miljø
og sikkerhet ivaretas.
Vedlegg 1 til avfallsforskriftens kap 4, «Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for
kasserte kjøretøyer» stiller krav til hvilke områder som trenger fast ugjennomtrengelig dekke
for å beskytte mot grunnforurensning.
Lagring av bilvrak for «selvplukk» av bildeler skal skje på et eget avgrenset område, og slik
at bedriften kan påse at aktiviteten på området ikke medfører forurensningsfare.
For å ivareta muligheten for tilfredsstillende miljøsanering og gjenvinning i etterkant og for å
hindre forurensning, må stabling av ikke miljøsanerte kjøretøy begrenses til inntil 3 i høyden.
3.2 Miljøsanering av kasserte kjøretøy
Minimumskrav for hvilke komponenter som skal fjernes fra de kasserte kjøretøyene er stilt i
avfallsforskriftens kap 4, vedlegg 1. Virksomheten plikter å drive i henhold til disse kravene.
Miljøsaneringen skal foregå under tak.

4.

Utslipp til vann

4.1
Utslippsbegrensninger
Bedriften skal sørge for at håndteringen av avfall ikke medfører forurensende utslipp til vann
ved søl og lekkasjer og andre lignende utslipp. Dette forutsetter blant annet at virksomheten
til enhver tid har oversikt over hvilket skrap som inneholder farlig avfall.
Oljekonsentrasjonen i utslippet fra oljeutskiller skal ikke overstige 20 mg/l.
For øvrig skal ikke utslippet fra oljeutskiller være forurenset med prioriterte stoffer, jf
vedlegget til denne tillatelsen. Utførte målinger av disse prioriterte stoffer skal kunne
dokumenteres. Det skal dokumenteres at oljeutskillere er riktig dimensjonert for
vannmengden som skal tilføres.
For prøvetaking og rapportering, se vilkår 10.
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4.2
Sanitæravløpsvann
Bedriftens sanitæravløpsvann skal ledes til offentlig avløpsnett3. Påkopling skal være
godkjent av kommunen.

5.

Avfall

5.1
Generelle krav
Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i
overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av
forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.
Alt avfall skal lagres på en slik måte at det ikke er skjemmende eller fører til fare for,
avrenning eller annen forurensning. Avfallet skal ikke lagres unødig før det sorteres og
videresendes for gjenvinning eller sluttdisponering. Avfall skal leveres til godkjent mottak.
Det er ikke tillatt å deponere næringsavfall på eget område.
5.2
Farlig avfall
Farlig avfall skal håndteres i samsvar med avfallsforskriftens kapittel 11.
Farlig avfall skal leveres minst én gang årlig. Farlig avfall som lagres i påvente av
levering/henting, skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, og skal sikres slik at
lagringen ikke medfører avrenning til grunnen, overflatevann eller avløpsnett. Lageret skal
også være sikret mot avdamping av forurensende stoffer til luft. Lageret skal dessuten være
sikret mot adgang for uvedkommende.

6.

Grunnforurensning

Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke finner sted utslipp til grunnen som kan
medføre nevneverdige skader eller ulemper for miljøet.
Bedriften plikter å holde løpende oversikt over eventuell eksisterende forurenset grunn på
bedriftsområdet og forurensede sedimenter i sjø utenfor anlegget, herunder faren for
spredning, samt vurdere behovet for undersøkelser og tiltak. Er det grunn til å anta at
undersøkelser eller andre tiltak vil være nødvendig, skal forurensningsmyndigheten varsles
om dette. Graving eller andre tiltak som kan påvirke forurenset grunn, trenger tillatelse fra
Fylkesmannen etter forurensningsloven, evt. godkjenning fra kommunen4.

7.

Testing og substitusjon av kjemikalier

Med kjemikalier menes her kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i virksomheten,
både som råstoff i prosess og som hjelpekjemikalier, for eksempel vaskemidler,
hydraulikkvæsker, brannbekjempningsmidler.
For kjemikalier som benyttes på en slik måte at det kan medføre fare for forurensning, skal
bedriften dokumentere at den har foretatt en vurdering av kjemikalienes helse- og

3
4

Jf forurensningsforskriften kapittel 15A om påslipp.
Jf forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.
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miljøegenskaper på bakgrunn av testing eller annen relevant dokumentasjon, jf. også vilkår
2.6 om internkontroll.
Bedriften plikter å etablere et system for substitusjon av kjemikalier. Det skal foretas en
løpende vurdering av faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de
kjemikalier som benyttes, og av om alternativer finnes. Så vel skadelige effekter knyttet til
produksjon, bruk og endelig disponering av produktet, skal vurderes. Der bedre alternativer
finnes, plikter bedriften å benytte disse så langt dette kan skje uten urimelig kostnad eller
ulempe.5
Stoffer alene, i stoffblandinger og/eller i produkter, skal ikke framstilles, bringes i omsetning,
eller brukes uten at de er i overensstemmelse med kravene i REACH-regelverket6.

8.

Støy

8.1
Maksimalt tillatt støynivå
Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser,
målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade:
Dag
(kl. 07-19)
LpAekv12h

Kveld
(kl.19-23)
LpAekv4h

Natt
(kl. 23-07)
LpAekv8h

Natt
(kl. 23-07)
LAFmax

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

60 dB(A)

LAFmax er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med
tidskonstant ”Fast” på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra
bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og
lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær
persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.
Støygrensene gjelder ikke for ny bebyggelse av forannevnte type som blir etablert på steder
der støybidraget fra bedriften overskrider eller forventes å kunne overskride fastsatte grenser i
tillatelsen.

9.

Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

9.1
Miljørisikovurdering
Bedriftens miljørisikovurdering skal oppdateres ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold. Bedriften skal vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle
kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikovurderingen
skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt
forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor.
Miljørisikovurderingen skal inneholde en brannteknisk vurdering av anlegg og drift.
5
6

Jf Produktkontrolloven § 3a
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensing av kjemikalier (REACH) av 30. mai 2008.
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Bedriften skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og
de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.
Bedriften skal innen 01.01.2016 oversende oppdatert miljørisikovurdering med brannteknisk
vurdering for godkjenning.
9.2
Forebyggende tiltak
På basis av miljørisikovurderingen skal bedriften iverksette risikoreduserende tiltak. Både
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. Bedriften skal ha
en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.
9.3
Etablering av beredskap
Bedriften skal, på bakgrunn av miljørisikovurderingen og de iverksatte risikoreduserende
tiltakene, om nødvendig, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning.
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid
representerer.
Beredskapen mot akutt forurensning skal øves minimum én gang pr. år.
9.4
Varsling av akutt forurensning
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende
forskrift 7. Bedriften skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.

10.

Utslippskontroll, journalføring og rapportering til Fylkesmannen

10.1 Utslippskontroll
Bedriftens kontroll over egne utslipp skal være kvalitetssikret. Analyser skal utføres av
akkreditert laboratorium. Måleprogrammet skal inngå i bedriftens internkontrollsystem.
Det skal tas utslippsmålinger to ganger pr år:
Det skal være full produksjon/drift ved virksomheten, og minst normal nedbør når
utslippsmålingene foretas. Målingene skal gjøres før tømming av oljeutskiller.
10.2 Journalføring
Det skal føres journal, minimum hver uke, over behandlingen av mottatte bilvrak og
tilhørende behandling av farlig avfall.
Det skal føres journal over mengde farlig avfall ved anlegget. I tillegg skal det registreres
avfallsmengder ut fra anlegget, mottaker eller behandler av det farlige avfallet, og dato for
levering. Slike journaler skal være skriftlige og oppbevares i minst 5 år, slik at myndighetene
kan kontrollere bedriftens virksomhet.
Tømming av oljeutskillere og disponering av avfallet skal journalføres. Kvittering for lovlig
innlevering av avfallet skal kunne framlegges.
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10.3 Rapportering til Fylkesmannen
Bedriften skal innen 1. mars hvert år rapportere i samsvar med den til enhver tid gjeldende
rapporteringssystem.

11.

Utskifting av utstyr

Dersom det skal foretas utskifting av utstyr i virksomheten som gjør det teknisk mulig å
motvirke forurensninger på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal
Fylkesmannen på forhånd gis melding om dette.
All utskifting av utstyr skal baseres på at de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å
motvirke forurensning skal benyttes.

12.

Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal melding sendes Fylkesmannen så snart som mulig og
senest 1 måned etter eierskiftet.

13.

Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller
brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke fare for forurensninger.
Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller
driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.
Fylkesmannen kan fastsette nærmere hvilke tiltak som er nødvendig for å motvirke
forurensning. Fylkesmannen kan pålegge eieren eller brukeren å stille garanti for dekning av
framtidige utgifter og mulig erstatningsansvar.
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller
ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig
avfall håndteres i henhold til gjeldende forskrift8. De tiltak som treffes i denne forbindelse,
skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten
skal også inneholde dokumentasjon av disponeringen av kjemikalierester og ubrukte
kjemikalier og navn på eventuell(e) kjøper(e). Ved nedleggelse av en virksomhet skal den
ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen. Dersom
virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start
er planlagt.

14.

Tilsyn

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.

----------
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Vedlegg
Liste over prioriterte stoffer, jf vilkår 2.1.
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig
av vilkårene i punkt 4 flg., eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig
betydning
Metaller og metallforbindelser:
Arsen og arsenforbindelser
Bly og blyforbindelser
Kadmium og kadmiumforbindelser
Krom og kromforbindelser
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser

Forkortelser
As og As-forbindelser
Pb og Pb-forbindelser
Cd og Cd-forbindelser
Cr og Cr-forbindelser
Hg og Hg-forbindelser

Organiske forbindelser:
Bromerte flammehemmere:
Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)
Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat)
Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter)
Heksabromcyclododekan
Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden difenol)
Klorholdige organiske forbindelser
1,2-Dikloretan
Klorerte dioksiner og furaner
Heksaklorbenzen
Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)
Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17)
Klorerte alkylbenzener
Pentaklorfenol
Polyklorerte bifenyler
Tensidene:
Ditalg-dimetylammoniumklorid
Dimetyldioktadekylammoniumklorid
Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid
Triklorbenzen
Tetrakloreten
Trikloreten
Triklosan (2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether)
Nitromuskforbindelser:
Muskxylen
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:
Nonylfenol og nonylfenoletoksilater
Oktylfenol og oktylfenoletoksilater
Dodecylfenol m. isomerer
2,4,6-tri-tert-butylfenol
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)
Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder PFOS
Perfluoroktansyre (PFOA)
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Vanlige forkortelser
Penta-BDE
Okta-BDE, octa-BDE
Deka-BDE, deca-BDE
HBCDD
TBBPA
EDC
Dioksiner, PCDD/PCDF
HCB
SCCP
MCCP
KAB
PCF, PCP
PCB
DTDMAC
DSDMAC
DHTMAC
TCB
PER
TRI

NF, NP, NFE, NPE
OF, OP, OFE, OPE

PFOS, PFOS-relaterte
forbindelser

Side 10 av 10

Tinnorganiske forbindelser:
Tributyltinn
Trifenyltinn
Polysykliske aromatiske hydrokarboner
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)
Bisfenol A
Dekametylsyklopentasiloksan
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Vanlige forkortelser
TBT
TFT, TPT
PAH
DEHP
BPA
D5

Olsen, Johannes
<prosjektering@hkraft.no>

Svar alle|
to 07.02, 12:33
Ola Utvik

—-—-—-—
Olsen, Johannes har kommentert følgende:
Hei
I forbindelse med omregulering av område ved Olas Bil, er det kapasitet til å ta ut mer
effekt i eksisterende nettstasjon 14082 Rødkleiv Gruve. Idag har Olas Bil et
Overbelastningsvern på 63A, 230V. Overbelastningsvern kan økes til f.eks 250A,230V om
det er ønskelig.
Om en trenger større effekter må dette vurderes når dette er aktuelt.

mvh
Johannes Olsen

Traffikkmengde til Olas Bil
annsatte parkering
innelvering av bilvrak en vei
bil som henter kunden som leverte bilvraket tur/retur
lastebil kjører inn bilvrak T/R
Utkjøring av bilvrak /skrap med lastebil 14 t * 2 *20
henting av varer Bring posten ++
Kunder på selvplukk
Miljøservice vest
lorents storeund
campingvogner innlevering
lastebiler t /R

sum ÅDT

pr år en vei
en vei

pr år t/ r

årdøgn / 365

inkl retur
12

4
20

24 240 arb dager
0
0
0
0
8
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1000

10
5
150
50

5760
2000
4000
2000
520
1920
12000
20
10
300
100

15,78
5,48
10,96
5,48
1,42
5,26
32,88
0,05
0,03
0,82
0,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

78,44

Bergart Rødkleiv
Mangoritt til gabbro
I følge
http://geo.ngu.no/kart/minkommune/?kommunenr=1149
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Rødklev Visnes . Risiko- og sårbårhetsånålyse

Rødklev , illustrasjon område etter fremtidig planlagt ferdig planert areal
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1.0 Problemstilling/konklusjon
Det er i dag industriell virksomhet på området , tidligere Rødklev gruve som Ola Bil AS overtok fra Staten i
1995 og har siden år 2000 drevet gjennvinningsvirksomhet på Rødklev i samsvar med Tillatelse etter
Miljøvernloven som Godkjent vrakpantmottak av Pantebrettigete kjøretøyer.
Aktiviteten er knyttet til gjenbruk og gjenvinning av kjøretøyer .
Det dreier seg altså ikke om ny virksomhet i området , men mulig utvidelse av aktivitetsvolum og arealbruk
innefor det onråde som i det alt vesntklig har formål industri i ommuneplanen for Karmøy .
Etter utarbeidet risikomatris for fare , ref. pkt. 2.0 nedenfor , er det akseptabel risiko (grønn) forbundet med alle
farene knyttet til virksomheten etter at evt. spesifiserte tiltak er gjennomført
Når det gjelder eksisterende forurensning i steinfylling/gruvemasser , er den klassifisert i kategorien :
Risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen (gul) .
Det er anses ikke nødvendig med tiltak så lenge som fyllingen ligge urørt som den er , men det må spesifiseres
tiltak i forb. med evt. nye arbeider under nåv. terrenegnivå i det aktuelle aktuelle området .

2.0 Vurderte faremomenter
I utarbeidelsen av Ros-analysen er DSBs Temaveiledning om samfunnssikkerhet i arealplanlegging
benyttet for å vurdere om ulike farer kan være aktuelle for det planlagte området.
Nedenfor er krysset av de farene som er særskilt vurdert og krysset av «Ja « for de som rteprenterer et
visst risikonivå .
De øvrige anses å være ikke å representere fare utover det som skal ivaretas ved normal
prosjektetering i hht PBL/TEK og andre forskrifter.
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Hending/ situasjon
Naturbaserte farer
Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for:
Snøskred
Sørpeskred
Løsmasseskred
Steinsprang
Flom
Sterk vind
Skog og gressbrann
Radon
Demningsbrudd
Havnivåstigning
Viltpåkjørsler
Jordskjelv
Ekstremnedbør

Aktuelt
Ja
Nei
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Menneske- og virksomhetsbaserte farer
Ja
Kan planen få konsekvenser for eller kan planområdet påvirkes av:
Forurensning i luft, vann eller grunn
X
Samlokalisering
El- forsyning
Vann og avløp
Utslipp
X
IKT
Brann
X
Infrastruktur, vei
X
Tungtransport med farlig gods
Terrorisme (havner)
Eksplosjonsfare knyttet til industri
Støy

Nei

X
X
X
X

X
X
X

Oppsummert viser riskomatrisen dette ;
Faremoment

2.4 Steinsprang
2.7 Skog- og gressbrann
2.9 Demningsbrudd
2.14.1 Eksiterende forurensning
2.14.2 Forurensning virksomhet
2.22 Infrastruktur/vei
2.21 Brann
2.25 Eksplosjonsfare

Sannsynlighet Konsekvens

1
2
1
1
1
1
1
1

Risiko

5
2
4
4
2
4
4
3

5
4
4
4
2
4
4
3

Tiltak

Risiko etter
tiltak

fjellsikring

3(1x3)

Ingen tiltak

Motfylling

2 (1x2)

Ingen tiltak
Ingen tiltak
økt vegbredde
brannvanledning
Ingen tiltak

3(1x3)
3 (1x3)
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2.1 Snøskred
Ikke aktuelt/relevant faremoment

2.2 Sørpeskred
Ikke relevant/aktuelt faremoment

2.3 Løsmasseskred
Ikke relevant/aktuelt generelt faremoment .
Men herunder vurderes også spesifikt stabilitet grunnet tidligere gruvedrift :
Alle sjakter til gruveganger er sikret og gruvegnagen kligger så dypt/er så smale at de ikke reprsenterer
instabilitet (14).

2.4 Steinsprang
Ikke generelt relevant/aktuelt faremoment , men etabalering av skjæring betinger analyse av og evt. sikring av
antatt løse fjellpartier.

2.5 Flom
Planområdet ligger så høyt i terrenget og det ikke vurderes å være generell flomfare grunnet nedbør i området.
Det er likevel en eksisterende betongdam som demmer opp overliggende tilstøtende tjern og som må holdes
inntakt for å hindre at større vannmengder fra tjernet finner vei ned til industriarealet.
Denne blir nå forsterkes ved utenpåliggende motfylling med tetningsmasse innerst mot betongdammen som
eliminerer flomfaren .

2.6 Vind
Ikke aktuelt/relevant faremoment

2.7 Skog- og gressbrann
Vurderes ikke å represneter spesiell ekstraordinær fare .
Arealet ligger inntil gressområde , men det er ikke skog .
God adkomst for evt. slukkebhov , det planlegges etablert ny brannvannledning og det er «uvb begrenste «
tilgang på slokkevann Visnesvatnet.
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2.8 Radon
Ikke aktuelt/relevant faremoment utover det som hensyntas ved å følge bestemmelsene i TEK .
.
NGU Radioaktiv.kart viser generelt lavt nivå på Karmøy og i den aktuelle delen av Karmøy (blått betyr svært
lave verdier) :

2.9 Demningsbrudd
Ref. pkt. 2.5 ovenfor :
Planområdet ligger så høyt i terrenget og det ikke vurderes å være generell flomfare grunnet nedbør i omrdet.
Det er likevel en eksisterende betongdam som demmer opp overliggende tilstøtende tjern og som må holdes
inntakt for å hindre at større vannmengder fra tjernet finner vei ned til industriarealet.
Denne blir nå forsterkes ved utenpåliggende motfylling med tetningsmasse innerst mot betongdammen som
eliminerer flomfaren

2.10 Havnivåstigning
Visnesvatnet ligger på kt. 2,8-2,9 .
Vegnivå langs Visnesvatnet er min 3 m høyere .
De betyr at det ikke er flomfare knytte til fremtidig havnivåstigninbg i hht,. gjeldende prognoser (maks. kt. 2,5).
Planområdet ligger ellers så høyt i terrenget og det ikke vurderes å være generell flomfare grunnet nedbør i
området.
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2.11 Viltpåkjørsler
Ikke aktuelt/relevant faremoment utover det som gjelder generelt på Karmøy (hjort/rådyr)

2.12 Jordskjelv
Ikke aktuelt/relevant faremoment utover det som gjelder generelt på Karmøy og som håndteres under
bestemmelsene for prosjektering i respektive bygningskategorier i TEK ,.

2.13 Ekstremnedbør
Generelt vurderes ikke ekstremnebør som noen særskilt fare som ikke kan/skal ivaretas med normal
overvannshåndtering :
Det kan forventes mer ekstremnedbør i fremtiden og infrastruktur og veier bør dimensjoneres for å kunne motstå
denne påkjenningen (Klima i Norge 2100, NCCS report no 2/2015 for Miljødirektoratet). De økte
nedbørsmengdene vil kunne føre til at eksisterende avløp tetter seg til, og overvannsproblematikken må
håndteres på en god måte. I etableringen av bygninger må en prosjektere med god drenering slik at
vannmengdene ikke trenger inn i hus eller påfører grunnmurer laster fra vannet de ikke er dimensjonert for.)

2.14 Forurensning i luft, vann og grunn
2.14.1 Eksisterende forurensning

Det er eksisterende gammel forurensning i grunn fra tidligere gruvedrift , ref. hensynsone H190-1 på
kartutsnittet ovenfor . Det tas inn egen planbestemmelse for tiltak i dette området.

2.14.2 Forurensningsfare fra eksisterende og fremtidig virksomhet
Virksomheten er underlagt bestemmelsene i Tillatelse etter Miljøvernloven ( 10 ) .
Herunder løpende overvåking ved prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskiller.

2.14.3 Forurensningsfare til luft
Virksomheten representerer ikke særskilt forurensningsfare til luft .
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2.15 Samlokalisering
Ikke relevant,

2.17 Elforsyning .
Ikke relevant fare .
Det er tilstrekkelig kapasitet/sikkerhet for dagens foryningsbehov og mulighet for fremtidiog
utvidelse ( ref. Haugaland Kraft (15) ).

2.18 Vann- og avløp .
Det er kapasitet til dagens aktivitet pluss kjent planlagt aktivitetsøkning .
Se forøvrig pkt. 2.21 nedenfor vedr. brannvann..
Overvann k kan kanaliseres til Visnesvatnet som ha «ubegrenset» kapasitet .

2.19 Utslipp .
Se pkt. 2.14 ovenfor

2.20 IKT .
Tilstrekkelig IKT dekning er etablert.

2.21 Brann
Området har i dag ikke brannvannsdekning utover mulighet for pumping fra Visnesvatnet og
tjenet ovenfor området.Nærmeste kum er ca. 350 meter fra bygningene på
Olas Bil.
Det forutstettes å måtte etableres brannvannledning fra Visnesveien med brannkum(mer) i
industriområdet.

2.22 Infrastruktur
2.22.1 Vegadkomstforhold
Tilkomst til Industriområdet er fra Fylkesvei 847 , Visnesveien med avkjørsel til
Rødklevveien . Rødklevveien har tilstrekkelig kapasitet for dagens aktivitet men en bør
gjøres bredere for økt aktivitet .
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For Visnesveien representerer industrivirksomheten marginal belastning ( < 100 ÅDT inkl.
planlagt utvidelse ) i forhold til vegens total belastning/kapasitet .

2.23.2 Vann-/avløp/ledningsanlegg generelt
Se egne punkter vedr. dette .
Selv om det er brannvann tilgjengelig ved pumping fra nærliggende tjern/vann, er det spesielt
manglenede offentlig brannvannsdekning som anses å måtte etableres.
Infrastrukturkapasitet er for øvrig gjenstand for behandling i forb. med konkret søknad om tiltak.

2.23 Tungtransport med farlig gods.
Ikke aktuelt/relevant faremoment knytte til den aktuelle virksomheten

2.24 Terrorisme (havner)
Ikke aktuelt/relevant faremoment .

2.25 Eksplosjonsfare knyttet til industri .
Virksomhetens karakter er tilsvarende som for bilverksteder /bilforretninger når det gjelder
eksplosjonsfare, i forbindelse med hånderting av / lekkasje fra :
-

Bensintanker
Bilbatterier

Dette representerer da farer som virksomheten må ha prosdyerer for å håndtere.

2.25 Støy
Virksomhetens beliggenhet gir liten risiko for støybelastning på omgivelsene utover det som
tillates under Miljølovgivningen .

2.26 Beredskap
Reguleringsplanen endrer ikke den generelle beredskapssituasjonen i området utover at det planlegges
økt kapasitet på brannvanntilførsel , men som fra før er godt dekket ved tilliggende vann og at utvidet
vegbredde bedrer tilkonsten for utryknigskjøretøy .
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Generelt om vurdering av konsekvenser

I vurderingen av konsekvensene de ulike faremomentene utgjør er DSBs risikomatrise benyttet med
poenggivning i henhold til «Reguleringsplan – Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan-og bygningsloven»
fra Miljøverndepartementet.

Rød= uakseptabel risiko og tiltak må iverksettes
Gul = risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen
Grønn = akseptabel risiko
Risiko defineres som sannsynlighet * konsekvens

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
•
•
•
•
•

Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området
Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i lengre perioder (måneder)
Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet
Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode
Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
•
•
•
•
•

Ubetydelig/ ufarlig (1): Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
Mindre alvorlig/ en viss fare (2): Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for enkeltpersoner.
Betydelig/ kritisk (3): Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe personer.
Alvorlig/ farlig (behandlingskrevende)(4): person- eller miljøskader og kritiske situasjoner
Svært alvorlig/ katastrofalt (5): Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige
miløskader

17.12.19
Petter J. Rasmussen

Petter J. Rasmussen AS
Rådgivende ingeniører og arkitekter
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Referanser
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Reguleringsplan – utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, Miljøverndepartementet, 2008
Klima i Norge 2100, NCCS no 2/2015, for Miljødirektoratet, 2015
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, DSB, 2011
Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging, DSB, 2015
Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven, DSB, 2011
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 4081 - DETALJREGULERING FOR
RØDKLEV, VISNES - 79/154
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 17/20
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Krogs utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (MDG 1, Ap, 1, Krf 1, Sp 1) og falt.
Vikingstad (Sp) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
Nilsen (H) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte under
habilitetsvurderingen.
7 medlemmer til stede.
Vikingstad ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
Nilsen ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
9 medlemmer til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4081for Rødklev, Visnes – 79/154, datert 18.02.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 109/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy, nordre del av Spannavegen, datert 08.10.19, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
16/2867

Arkiv: PLANR 5084
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

08.10.2019
18.02.2020
16.03.2020

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

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering 5084 for FV831, Haugesund og Karmøy – Nordre del
av Spannavegen, med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan
5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy – Nordre del av Spannavegen.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 5 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen veggrunn – grøntareal og sidearealer; energianlegg – trafo,
kombinert bebyggelse og anleggsformål samt forretning/kontor/industri.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 831
mellom kommunegrensen mot Haugesund og eksisterende gang – og sykkelveg langs fv. 873.
Det er en strekning rett i overkant av 90 meter. Videre foreslås fv. 831, som inngår i plan 5024,
regulert til tofelts veg.
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planforslaget omfatter arealer som ligger innenfor reguleringsplan 5024, godkjent 30.06.10, plan
5018, godkjent 25.02.15 og plan 553, godkjent 17.03.98. Planen innebærer at det reguleres gang- og
sykkelveg på sørsiden av fv. 831(Spannavegen) mellom kommunegrensen mot Haugesund og
eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 873 (T – forbindelsen). Fv. 831 foreslås regulert til
tofelts veg. Endringen vil for det meste ligge innenfor areal som er regulert til samferdselsformål
i gjeldende plan.
Endringen er del av oppfølging av rekkefølgekravene i plan 5018 (§4-1) og plan 5024 (2.2
Rekkefølge). I plan 5018 er det krav om opparbeidelse av rundkjøring i krysset Rennesøygata/
Kvitsøygata X Spannavegen. Rundkjøringen blir liggende like over grensen i Haugesund
kommune.
I plan 5024 er det krav om stenging av midlertidig atkomst til gnr 148 bnr 978 fra Spannavegen.
Som følge av de plangrep som tas i forelagte planforslag, har Statens vegvesen i planprosessen
uttalt at de vil vurdere å frafalle krav om stenging av atkomst til 148/978. Bakgrunnen for dette er
at rekkefølgekravet er basert på at Spannavegen i gjeldende plan er regulert som firefelts veg, og
i planforslaget foreslått som tofeltsveg. I uttalen fra Statens vegvesen har de ingen merknader til
planforslaget slik det foreligger.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.
Overordnede planer:
Tilrettelegging for økt gang- og sykkelbruk er i tråd med overordnete mål i kommunale og
fylkeskommunale planer, samt statlige retningslinjer.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget grenser til reguleringsplan 5018, 553 og 5024.

Teknisk plan - vann- og avløp:

Det ligger en 66kV høyspentkabel innenfor planområdet. Det ligger en DN1000
overvannsledning langs omkjøringsvegen, videre er det en DN 300 og DN400
spillvannsledninger innenfor planområdet. Disse må sikres under anleggsperioden.
Trafikkmengde på fv. 831 i 2018 var ÅDT på 7200. Avkjørselen til dagligvarebutikk i
Spannavegen 209 har en så stor trafikkmengde at avkjørselen må utformes som kryss i samsvar
med Statens vegvesen sin håndbok N100.
Overvann: Planforslaget medfører at kjørebaner i Spannavegen, fv. 873 justeres vestover. Endret
linjeføring medfører ikke økning av asfalterte flater sammenlignet med dagens situasjon.
Spannavegen har fall fra sør mot nord og ved ombygging av vegen må det trolig etableres nytt
overvannssystem. Løsninger for dette skal godkjennes av Statens Vegvesen som vegeier, men det
legges til grunn at overvann føres til DN1000 overvannsledning langs fv. 873.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planforslaget legger opp til endring av allerede regulerte veiareal. Det vil ikke være i konflikt
med barns leke- eller oppholdsareal. Planforslaget er ikke del av en skolevei, men er en link i et
større nettverk av gang- og sykkelveier i Norheimområdet.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Naturgrunnlaget er i sin helhet omdisponert til andre formål. En vurdering av planforslaget i
forhold til naturmangfoldet er ikke relevant.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Et godt utbygd gang- og sykkelvegnett kan bidra til økt bruk av gange og sykkel som
fremkomstmiddel og bidra til økt hverdagsaktivitet. Tiltaket er et trafikksikringstiltak, som skal
øke sikkerheten på denne vegstrekningen. Utover dette anses det ikke som at planforslaget har
innvirkning på folkehelsen.
Økonomi/ gjennomføring av planen:
Det er ikke arealer i planforslaget som skal overtas av kommunen for drift og vedlikehold.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.10.19 - sak 109/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5084 for fv. 831, Haugesund og Karmøy, nordre del av Spannavegen,
datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og
bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 03.12.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:

A. Uttalelser:

1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....27.11.19
Fylkesmannen i Rogaland ................................................28.11.19
Mattilasynet........................................................................21.11.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................03.12.19
Haugaland Kraft ................................................................02.12.19

B. Private merknader:
Ingen private merknader.
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til det foreliggende forslag til
reguleringsplan. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av
de enkelte uttalelser og merknader.
Det er lagt til et rekkefølgekrav (§ 17) om at utbygger før igangsetting skal avklare med nett- og
ledningseier om spesielle hensyn er nødvendig under anleggsarbeidet for å ivareta ledningsnett
og fiberkabler under anleggsperioden. Forslaget ble sendt til planskonsulent og Haugaland Kraft
Nett AS med frist til 6. januar for å si om de ønsket en annen løsning. Det er ikke mottatt forslag
til andre løsninger. Endringen anses derfor som akseptert av partene.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 18.02.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 09.01.2020
Vibeke Vikse Johnsen
sign.

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
A. Uttalelser:
Mattilsynet, 21.11.2019:
Har ingen merknader.
Fylkesmannen i Rogaland, 28.11.2019:
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 27.11.2019:
Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader.
HK – Nett AS, 02.12.2019:
Mangler en byggegrense til trafoen (BE1).
HK Fiber har betydelige med fiberkabler i og alngs fv. Utbygger må tahensyn til disse anlegg før
og under anleggsgjennomføring. Både ledningsanlegg og adkosmt til eiendom og trafo må
opprettholdes under og etter utbyggingen.
Mulige utkoblinger må avtales og gjøres primært i sommerhalvåret.
Rådmannens kommentar:
Det er lagt inn en byggegrense i formålsgrensen til trafostasjonen.
Det er lagt til en planbestemmelse som skal sikre de ulike ledningsnettene i grunnen under
fylkesveien.
Statens vegvesen, region vest, 03.12.2019:
Statens vegvesen har vært involvert i planarbeidet og har ingen merknader til planen.

Oversikt over vedlegg:
Plankart
Planbestemmelser
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
COWI AS har på vegne av Norheim Handelspark AS utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan for del fv. 841, Spannavegen mellom Haugesund grense og
eksisterende rundkjøring på fv. 873.
Forslagstiller:

Norheim Handelspark AS v/ Rolf Børseth, telefon 930 184 13, epost:
rob@haugaland-handelspark.no
COWI AS v/ Werner Grønås, telefon 990 90 357, epost;

Plankonsulent:
weg@cowi.com

Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang - og sykkelveg på sørsiden av fv. 831
mellom Haugesund grense og eksisterende gang - og sykkelveg la ngs fv. 873. Videre
foreslås fv. 831, som inngår i plan 5024 regulert til tofelts veg.
Planarbeidet omfatter endring av gjeldende reguleringsplan RL1332 i Haugesund
kommune. Her foreslås at utforming av rundkjøring i kryss fv.
831/Rennesøygata/Kvitsøygata endres til dagens krav. Videre foreslås at kryssing av
Spannavegen for myke trafikanter foregår i plan med vegen og ikke planfritt som i
gjeldende reguleringsplan. Endring av kryssingsløsninger for myke trafikanter ses i
sammenheng med at det reguleres gang - og sykkelveg på sørsiden av fv. 831 i Karmøy
kommune frem til dagens undergang nord for rundkjøringen på fv. 873.
Følgende eiendommer berøres av planforslaget:
Eiendom

Hjemmelshaver

Gjeldende reguleringsformål

148/931

Rogaland fylkeskommune

Samferdselsformål

148/73

Norheim Handelspark

Kombinert bygge- og anleggsområde

148/947

Norheim Handelspark

Kombinert bygge- og anleggsområde

148/978

Norheim Handelspark

Forretning/kontor/industri

Tabell 1: Eiendomsforhold

Rekkefølgekrav – plan 5018
I planbestemmelsene til plan 5018 "Norheim næringspark del 4", godkjent av Karmøy
kommunestyre 10.02.2015,er det stilt følgende rekkefølgekrav:
§ 4-1 Opparbeidelse
av rundkjøring i kryssetRennesøygata/Kvitsøygata
x Spannavegenog
undergang
Rundkjøring i kryssetRennesøygata/Kvitsøygata
x Spannavegenmedtilhørendeundergang
skal væreopparbeidetfør brukstillatelsefor ny bebyggelse
kan gis. Tekniskplan skal
godkjennesav Statensvegvesenfør arbeidetbegynner.
Planendringen, og etterfølgende opparbeidelse av rundkjøring i kryssområdet med
tilhørende vegnett, blir med dette en del av oppfyllelse av dette rekkefølgekravet.

Rekkefølgekrav – plan 5024
I planbestemmelsene til plan 5024 "Omkjøringsveg Norheim -Raglamyr" , godkjent av
Karmøy kommunestyre 15.06.2010,er det stilt følgende rekkefølgekrav:
2.2

Rekkefølge
Atkomst til gnr.148, bnr.978 kan etableresmidlertidig fra Spannavegen.Før tillatelse til
midlertidig avkjørselblir gitt, skal plasseringog utforming godkjennesav Statensvegvesen.
Når ny adkomstvegvia Kvitsøygatai Haugesunder regulert og opparbeidet,og Spannavegen
er opparbeidetsomregulert, skal permanentatkomsttil gnr. 148, bnr 978 etableresvia
Kvitsøygataog midlertidig atkomstvia Spannavege
n skal stenges.

Som følge av de plangrep som er utført, har Statens vegvesen i planprosessen uttalt at de
vil vurdere å frafalle krav om stenging av atkomst til gnr.148, bnr.978. Bakgrunnen for
dette er at rekkefølgekravet er basert på at Spannavegen i gjeldende plan er regulert som
firefelts veg, og i planforslaget foreslått som tofelts veg. Endelig uttale fra Statens vegvesen
vil komme i forbindelse med at planforslaget er ute på offentlig ettersyn.
Tinglyst rettighet og rekkefølgekrav – plan Rl1605 i Haugesund kommune
I planbestemmelsene til plan Rl1605 "Kvitsøygata 9, gnr 36 bnr 660", godkjent av 13.04.2011,
er det stilt følgende krav:
§4.11 Tinglyst rettighet
Det skal tinglysesrettighet til kjøreatkomstfor gnr. 148 bnr. 978 (skilt ut fra gnr. 48, bnr. 59)
i Karmøykommune.Rettighetenkan ikkesiesopp uten tillatelse fra Haugesundog Karmøy
kommune.
§9 Rekkefølgekrav
Rundkjøringeni kryssetKvitsøygata/Spannavegen
skal opparbeides
i samsvarmed
reguleringsplanRL1332før utbygging av Kvitsøygata 9. Det krevesdetaljert plan for
utforming av veganleggeti horisontalog vertikalplanet,somogsåskal godkjennesav Statens
vegvesen.
Som følge av de plangrep som er utført, har Statens vegvesen i planprosessen uttalt at de
vil vurdere å frafalle kra v om stenging av atkomst til gnr.148, bnr. 978. Dermed utgår
behov for tinglyst rettighet som omtalt i §4.11.Videre vil gjennomføring av planen
oppfylle rekkefølgekravene i §9.
Utbyggingsavtale
Det legges til grunn at det inngås utbyggingsavtale mellom f orslagstiller, Statens vegvesen
og eventuelt andre parter, for utbyggingen av hele eller deler av det vegnett som omfattes
av reguleringsplanene i Karmøy og Haugesund.
Krav om konsekvensutredning
Forslagstiller har vurdert at planens omfang, innhold og art ikke medfører krav om
utarbeidelse av konsekvensutredning. Begrunnelsen for dette er at planforslaget i

hovedsak omfatter arealer som i dag er regulert til samferdselsformål. Bruken av området
vil derfor ikke endres sammenliknet med regulerte situasjon.

Kapittel 2: Planprosessen
Planforslaget er utarbeidet i samråd med Statens vegvesen og de berørte kommunene.
Varsel om oppstart av planarbeid
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Haugesunds Avis 11.07.16og på kommunens
nettsider. Berørte grun neiere, offentlige myndigheter og andre ble varslet i eget brev eller
på epost.
Ved varsling ble det opplyst at planen utarbeides på vegne av Haugaland Handelspark AS.
Planforslaget fremmes på vegne av Norheim Handelspark AS som er heleid av Haugaland
Næringspark AS.
Merknader til planvarsel
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er det kommet inn følgende innspill og
merknader:
Statens vegvesen, brev 15.08.16
Formåletmedplanarbeideter å setteav arealtil gang- og sykkelvegpå sørsidenav fv. 831 mellom
Haugesundgrenseog til eksisterende
g/s-veg ved fv. 873. Videreskal fv. 831 regulerestil 2-feltsveg.
Regulertrundkjøring skal revideresi tråd meddagenskrav.
Planeni sin helhetangår fv. 831 somStatensvegvesenhar ansvarfor på vegneav Rogaland
fylkeskommune.I det videreplanarbeidetbesdet om tett samarbeidmedStatensvegvesen.
Kontaktpersoni Statensvegvesener planbestillerIvar Kalkvik, ivar.kalkvik@vegvesen.no,
tlf.
51911749.Det leggestil at Statensvegvesenhar standardkravtil utforming av reguleringsplanerpå
riks- og fylkesveger.Forslagsstillerbesom å kalleinn til et møtemedStatensvegvesenfor å starteet
plansamarbeid,og få en gjennomgangpå hvilke plankrav somStatensvegvesenstiller til
reguleringsplanpå fylkesveger.Det må sikresgodeovergangermot tilgrensendeplaner/terreng.
SykkelbyenHaugesund- Karmøy
Det pågåret planarbeidfor Kvitsøygatai forholdtil stamvegnett for sykkeli Haugesundog Karmøy.
Planengrenserinn til varsletplanområdet,og det må sikresgodeoverganger.
Kvaløygata– Kvitsøygata:
Statensvegvesenholderpå medbyggeplanfor strekningenKvaløygata– Kvitsøygata,og vedlagt
byggeplantegningbeslagt inn for den delensomberørervarslet planområdet.
Industrigata:
Industrigata skal på sikt stengesi kryssetmot fv. 831 og Kvaløygata.KryssetIndustrigata ved
Felleskjøpetmå reguleresi tråd meddagenskrav.
Rundkjøring Rennesøygata/Kvitsøygata
:

I forbindelsemedplanarbeidetfor reguleringsplan5018 detaljreguleringfor Norheim næringspark
IV har Statensvegvesentidligere signalisertat undergangenkan vurderestatt bort, mot at det i
stedettilretteleggesfor gang- og sykkelveglangs fv. 831 til eksisterende
gang- og sykkelvegnettved
fv. 873. I tillegg har Statensvegvesenvurdert at det ikke er behovfor 4 felt veg fra fv. 873 og inn i
Spannavegen.
Reguleringsbestemmelsene:
I reguleringsbestemmelsene
må det leggesinn et rekkefølgekrav
om at det må utarbeidestekniskplan
i tråd medhåndbokR700 Tegningsgrunnlagog at den skal til godkjenneshosStatensvegvesenfør
prosjektetkan realiseres.
AvkjørselKiwi:
Det presiseresat avkjørseltil Kiwi er skal saneresog at Kiwi skal ha adkomstvia Kvitsøygata,når
rundkjøringen blir bygd.
Statensvegvesenser frem til et tett plansamarbeid.
Statens vegvesen, brev 05.02.18
Vi viser til oppstartav planarbeidjuli 2016,og til flere møteri forbindelsemedsaken,sist
30.01.2018.
Bakgrunn for saken:
Rundkjøring i kryssetFv. 831 Spannavegen/Kvitsøygata/Rennesøygata
er regulert i RL1332
Haugesundkommune,vedtatt 13.12.2000.Denneplanenhar i §16 krav om at «Gjennomkjøringfor
allmenntrafikkgjennomny veg mellomSpannavegenog Karmsundgatai kkeer tillatt før ny
omkjøringsvegtil Karmøyer bygget».Dette er bakgrunnenfor at rundkjøringen ikke ble etablerti
forbindelsemedutbygging av næringsområdeti planen.Etableringav rundkjøringen og alternative
løsningerfor adkomstfra fv. 831 til dette næringsområdeti Haugesundog Karmøyhar vært temai
flere sammenhenger
etter at fv.873 Norheim – Raglamyrble etablert.Det er blitt stilt samme
rekkefølgekrav
til etableringav rundkjøringeni alle planer somhar vært på høring i områdetetter
etablering av «omkjøringsvegen».
Dette for å gi hjemmeltil å fordeleutbyggingskostnaderpå
ubebygdearealersomvil få adkomsttil rundkjøringen,så langt det har latt seggjøre.RL1605i
Haugesundkommune,og 553 og 5018i Karmøykommunehar alle rekkefølgek
rav knyttet til
gjennomføringav dennerundkjøringen.
Den 07.07.2016varslet Cowi AS oppstartav planarbeidfor justering av rundkjøring med
undergangpå vegneav HaugalandHandelsparkAS. Høsten2016 ble det avholdtflere møtermed
Statensvegvesenfor å avklareny løsning. Sidennovember2016 er planarbeidetholdt i bero.
Statensvegvesenble i november2017 bedtom å vurderemulighetenfor dispensasjonfra
rekkefølgekravet
i R5018i Karmøykommune.Etter dialogmøtemedHaugesundog Karmøy2
kommunersignaliserteStatensvegvesenat de er sværtskeptisktil at det gis dispensasjonfra dette
kraveti enkeltsaker.For alle parter vil det væretjenlig å få realisertrundkjøring på fv. 831. Statens
vegvesenhar 26.01.2018mottatt søknadom dispensasjoni Karmøy kommunetil uttale. Sakenvil bli
besvartved egetbrev.

Statensvegvesenhar tatt sakenopp medSamferdselssjefen
i Rogalandog fått mandattil å ta et
formelt initiativ overforkommunerog forslagsstillerfor å få videreførtplanarbeidet,og drøfte
mulighetenfor gjennomføringav rundkjøringenmedtilhørendeanleggved finansieringsavtale.Det
er ikke prioritert midler til rundkjøringenpå fv. 831 i handlingsprogramfor fylkesvegnetti Rogaland
for perioden2018-2021 (2023).
Statensvegvesenpå vegneav Rogalandfylkeskommune,Haugesundog Karmøykommuner,og
HaugalandHandelsparkAS har konkludertmedat rundkjøringen er nødvendigfor å gi
næringsområdetsomhelheten god adkomsttil overordnetvegnett.
Det ble i møte30.01.2018enighetom at planarbeidetbør videreføres.Statensvegvesengir nye
rammerog føringer for planarbeidet,og Cowi AS videreførerplanarbeidetpå vegneav Haugaland
HandelsparkAS.
Rammerfor planarbeidet:
Planavgrensning:
Statensvegvesenber om at planområdetutvides til å omfatteeksisterende
kryss medIndustrigata og
kurve innover Industrigata ved Felleskjøpet.Kryssetog kurven må utformesi tråd medkravenei
N100. Linjeføring på fv.831 tilpasseseksisterende
senterlinje.Måledataoversendes
Cowi AS.
Rundkjøring og veganlegg:
Rundkjøring og kjørevegreguleressomvist i foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.Det er
ikke behovfor 4 felt mellomrundkjøringenepå fv.831 og fv.873.
Løsningfor gåendeog syklende:
Regulertundergangtas bort, og erstattesav gs- veg på vestsidenav fv.831 frem til eksisterende
undergangved fv.873 somvist i foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.
Det leggestil rette for kryssing for myketrafikanter på 3 av armenei rundkjøringen somvist i
foreløpigskisse.Det vurdereså etableregangfeltmedintensiv belysningi forbindelsemedbyggeplan.
Sykkelløsningeri områdetblir sombeskreveti møtereferatdatert 09.11.2016.Hovednettfor sykkel
skal ligge langs østsidenav fv.831. Det reguleres4,5 m separertløsning for gåendeog syklende.
Midlertidig avkjørseltil Kiwi R553 i Karmøykommune:
Avkjørselentil Kiwi, tidligere vist i R553 ble tatt ut i 5024 OmkjøringsvegNorheim – Raglamyr.
Det ble lagt inn bestemmelse
om at den kunne etableresmidlertidig, medkrav om at den skulle
stengesnår rundkjøring på fv.831 var etablert.Ny adkomstble sikret i RL1605i Haugesund
kommune.
Avkjørselenhar vært gjenstandfor diskusjoni planarbeidet,og Statensvegvesenkonkludertei
oktober2016 medat kravetom stengingav avkjørselenmå opprettholdes.HaugalandHandelsparker
tydelig på at detteer årsakentil at planarbeidetble stilt i bero.
Foreløpigskissefra Cowi AS datert 19.09.2016.viser en utbedretløsning der avkjørselener utformet
somet kryss i tråd medN100, medfysisk dråpe.Fv.831 er vist med2 felt og fysisk midtdelermellom
rundkjøringene,slik at trafikken til Kiwi blir høyreav/ høyrepå. Dette vil reduserefaren for ulykker

i kryssetog tilbakeblokkeringmot fv.873. Linjeføringenpå vegener ogsåskjøvetvestover,slik at det
blir normert avstandmellomveg og sykkelveg.
Statensvegvesenhar nå vurdert dettepå nytt og konkluderermedat avkjørselenkan reguleressom
permanentløsning og utbedressomen del av planlagt rundkjøring medtilhørendeanlegg.Dette
kreverimidlertid at konfliktpunktet gang- og sykkelveg/ avkjørselløsespå tilfredsstillendemåte.Det
vil si vikepliktforholdmå værelett lesbarfor alle trafikantgrupperog krav til sikt må væreoppfylt.
Trafikkøyog intensiv belysningmå væredel av løsningen.
Reguleringsbestemmelsene:
Det må leggesinn et rekkefølgekrav
om at det må utarbeidestekniskplan i tråd medhåndbokR700
Tegningsgrunnlag,og at den skalgodkjennesav Statensvegvesenfør prosjektetigangsettes.Det
innarbeidesogsåen bestemmelse
om finansieringsavtalefor å følgeopp rekkefølgekravet
i
tilgrensendeplaner.
Statensvegvesenimøteseret fortsatt tett samarbeidom planen,og finansieringsavtalefor
gjennomføringav anlegget.
Kommentar fra plankonsulent
Planforslaget er utarbeidet i tett dialog med både Statens vegvesen, kommunene og
Sykkelbyen Haugesund -Karmøy. Det har vært avholdt en rekke møter med Statens
vegvesen og man er kommet frem til omforente løsninger som er innarbeidet i det
planforslaget som nå fremmes.
Av merknadene fra Statens vegvesen kommenteres følgende spesielt:
Veganlegget er planlagt i samsvar med standardkrav i vegvesenets håndbøker.
Geometriplan er på reguleringsplannivå er godkjent av vegvesenet
Planforslaget er tilpasset tilgre nsende reguleringsplaner
Løsninger i planforslaget er drøftet og avklart med Sykkelbyen Haugesund -Karmøy
og med Statens vegvesen
Planforslaget er tilpasset byggeplan for strekningen Kvaløygata -Kvitsøygata
Kryss med Industrigata er regulert i samsvar med ti lbakemeldinger fra Statens
vegvesen
Rundkjøring Rennesøygata/Kvitsøygata, vegstandard på Spannavegen og løsninger
for myke trafikanter er regulert i samsvar med tilbakemeldinger fra Statens
vegvesen
Det er i reguleringsbestemmelsene satt rekkefølgekrav om at det skal utarbeides
teknisk plan i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag, og at den skal til
godkjennes hos Statens vegvesen før prosjektet kan realiseres
Avkjørsel til Kiwi er regulert i samsvar med tilbakemeldinger fra Statens vegvesen.

Rogaland Fylkeskommune, brev 31.07.2016
Ny plan vil innarbeidegang- og sykkelveipå sørsidenav Spannavegeni Haugesundog Karmøy
kommune,og endrekryssløsningenmedfv. 832, Rennesøygata
og Kvitsøygatai Haugesund
kommune.
Opparbeidingav gang- og sykkelveivil væreet positivt bidrag for å få flere til å gå og sykle.Det vil
væreviktig å videreføregang- og sykkelveinordoverlangs Spannavegen.Dette må, somannonsert,
skjei form av en god hensiktsmessig
kryssløsningmed korteog logiskeføringer for gåendeog
syklende.
Kommentar fra plankonsulent
Merknaden tas til etterretning.

Haugaland Kraft AS, mail 22.08.2016
Vedr. Regionalnett-anlegg:Vi har liggendeto stk. 66 kV oljetrykkskablerpå sør/vest- sidenav
Spannavegeni planområdet.Dissekableneble omlagt i forbindelsemedbygging av FV873 og vises
somLILLA strek på kart.
Kableneer en viktig del av strømforsyningentil Haugesundog ble lagt tidlig på 1970-tallet.
Det vil medførestorekostnadermedflytting og reparasjonerpå oljetrykkskablene
somligger her.
Dersomarbeidskal gjøresnær ved kablenemå dettegjøresi avtalemedHaugalandKraft Nett
Driftsentralen og primært i sommerhalvåret.
Vedr. Distribusjonsnett-anlegg:VisessomROSA strekerog BLÅ/HVITE sirkler på kart.

Kommentar fra plankonsulent
Merknaden tas til etterretning. Ved gjennomføring av planforslaget må Haugaland Kraft
AS kontaktes for påvisning av sitt kabelanlegg. Planforslaget kommer ikke i direkte
konflikt med kabler i området, men evt. nytt overvannsnett må hensynta kablenes
plassering.

Kapittel 3: Planstatus:
Fylkeskommunale planer, kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle
berørte kommunedelplaner
Planens målsetning og valgte reguleringsformål er ikke i strid med fylkeskommunale
planer, kommuneplanens arealdel eller bestemmelser, eller med kommunedelplaner.
Temaet er derfor ikke nærmere omtalt.
Gjeldende reguleringsplaner
Planforslaget omfatter i all hovedsak arealer som allerede er satt av til samferdselsformål i
gjeldende reguleringsplaner, eller arealer der forslagstiller er hjemmelshaver.

Plan553

Plan
5018

Plan
5024

Figur 1: Regulert situasjon

Plan 553: Omkjøringsveg Norheim -Raglamyr, 17.03.1998
Plan 5018:Detaljregulering for Norheim Næringspark, del 4 –gnr/bnr. 148/8 mfl., 25.02.2015
Plan 5024:Omkjøringsveg Raglamyr -Norheim, 30.06.2010

Kapittel 4: Dagens situasjon

Planområdet
Planområdets beliggenhet
Planområdet ligger like sør for kommunegrensen mot Haugesund kommune.

Topografi
Området er forholdsvis flatt og består i hovedsak av vegarealer.
Vegetasjon
Det er ikke vegetasjon av betydning innenfor planområdet
Sol - og skyggeforhold
Ikke relevant for planforslaget

Nyere tids kulturminner, ev. fredete kulturminner
Ikke relevant for planforslaget da området er undersøkt/vurdert i forbindelse med
gjeldende reguleringsplaner.
Grunnforhold (stabilitet, ledninger, ev. rasfare, forurensing i grunn)
Det ligger 66 kV høyspentkabel inne nfor planområdet. Området for øvrig består av
kjøreveg og noe jorddekte arealer (tidligere hage). Det har ikke vært aktiviteter i området
tidligere som kan ha medført at forurensing av grunnen.
Annen forurensing (lyd, luft)
Aktiviteten i området (biltrafik k) påvirker ikke støyømfintlig bebyggelse eller
virksomheter.
Landbruk
Det er ikke landbruksjord innenfor planområdet.
Beredskap og ulykkesrisiko
Planforslaget påvirker ikke disse forholdene.

Eksisterende forhold
Planforslagetberørerkun bebyggelse
og eiendommersomforslagstillereller Statensvegvesen
er hjemmelshaverfor
Sosialinfrastruktur: Påvirkesikke av planforslaget
Tekniskinfrastruktur: Det ligger DN1000 overvannsledninglangs omkjøringsvegen(fv.
873). Videreligger det DN300 vannledning og DN400 spillvannsledninginnenfor
planområdetog dissemå sikresi anleggsperioden.

Grønn infrastruktur: Det er ikke grønn infrastruktur innenfor planområdeti dag
Barn og ungesbruk av området:Områdetbrukesikkeav barn og unge i dag.

Trafikkforhold
Kollektivtilbud: Påvirkesikke av planforslaget
Overordnetegang- og sykkelveisystem:
Det er gang- og sykkelvegpå østsidenav
Spannavegeni dag og dennevidereføresi planforslaget.
Skolevei:planforslagetpåvirker ikke skoleveg
Kjøreatkomst: Dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309 har i dag tilkomst fra
Spannavegen.
Trafikkmengdepå adkomstvei/samlevei:
Av Nasjonalvegdatabase
fremkommerat denne
delenav fv. 831 i 2018 haddeen trafikkmengde(ÅDT) på 7200.Avkjørseltil
dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309 har en så stor trafikkmengdeat
avkjørselenmå utformessomkryss i samsvarmedStatensvegvesensin håndbokN100.

Kapittel 5: Planforslaget

Overordnet ide
Hensiktenmedplanforslageter å etablereny rundkjøring på fv. 831 i kryss
Rennesøygata/Kvitsøygata.
Somfølgeav dettemå linjeføring for den del av fylkesvegensom
ligger i Karmøyjusteres.Videreer målsetningenå etablereny gang- og sykkelveglangs
vestsidenav fylkesvegen,samt etablerepermanentatkomsttil
dagligvarebutikk/næringslokale
i Spannavegen309.

Arealbruk
Planområdeti Karmøyer på 5,0 daa

Sammenstiltmedplanforslageti Haugesundblir samletregulert områdeslik:

Arealregnskap:Basert på vist arealbruk får man følgende arealdisponering innenfor
planområdet:
Formål

Areal i daa

Bebyggelseog anlegg
Energianlegg- trafo

<0,1

Kombinert bebyggelseog anleggsformål

1,5

Forretning/kontor/industri

0,2

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur
Kjøreveg

1,4

Gang-/sykkelveg

0,4

Annen veggrunn- grøntareal

1,3
SUM

5,0 daa

Områdersatt av til bebyggelse
og anlegger tatt medfor å endrebyggegrensermot veg og for
frisiktsonermv.
Eiendomsgrenser
på vestsidenav fv. 831 justeresnår offentligevegarealerfradeles.

Bebyggelse, struktur og tiltak
Utforming av bebyggelse
er ikke avklart, og vil fremgåav søknadom tiltak innenfor de
enkelteområdersatt av til bebyggelsesformål.

Samferdselsanlegg
Spannavegen,fv. 831 er regulert til offentlig kjørevegmedbredderi samsvarmed
vegvesenets
håndbøker.
Gang- og sykkelvegpå østsidenav fv. 831 er regulert medsammebreddesomi gjeldende
plan og er tatt medfor å sikre frisiktsonerfor avkjørseltil n æringsområdet
Gang- og sykkelvegpå vestsidenav fv. 831 er regulert medbreddepå 3,0 metermed3 meter
seperasjonsareal/annen
veggrunn mot fv. 831.
Veiprofil er vedlagtplanbeskrivelsen
(normalprofil og lengdeprofil)
Trafikksikkerhet:somfølgeav dialog mellomforslagstillerog Statensvegvesenforeslåsdet
gjennomgående
midtdelerpå Spannavegenmellomeksisterende
rundkjøring på fv. 873 i
Karmøykommuneog ny rundkjøring i kryss Rennesøygata/Kvitsøygata
i Haugesund
kommune.Dette gir god trafikksikkerhe
t for kryss/avkjørseltil næringsområdetøstfor
Spannavegen.
Universell utforming: ny gang- og sykkelvegplanleggesmeduniversell utforming.
Krav til samtidig opparbeidelse:
heleveganleggetsominngår i planforslagetvil opparbeides
samtidig og i dialog medStatensvegvesensomvegeier.

Teknisk infrastruktur
Planforslagetmedførerikke behovfor nytt vann- og avløpsanlegg
Det er regulert arealfor eksisterende
nettstasjonnordøsti planområdet.Planforslaget
medførerikke behovfor etableringav nye nettstasjoner.
Områdersatt av til bygningsformålhar eller vil få vannforsyning og brannvannsdekningfra
eksisterende
kommunaltledningsnett.Det ligger DN300 vannledning langs fv. 873, og
dennesammenmedøvrigevannledningerhar tilstrekkelig kapasitettil å forsyneny
bebyggelse
og gi tilstrekkelig medslukkevann.
Det er ikke utarbeidetskissetil tekniskplan ettersomdet ikke skal etableresnytt
ledningsanleggfor å gjennomføreplanforslaget.
Eksisterendevann- og avløpsanleggligger innenfor arealersatt av til samferdselsformål.
Det
er derfor ikke satt av hensynssone
langs ledningsanlegget.

Overvannshåndtering:
Planforslagetmedførerat kjørebanerfor Spannavegen
, fv. 873 justeresvestover.Endret
linjeføring medførerikke økning av asfaltertearealersammenliknetmeddagenssituasjon.
Spannavegenhar fall fra sør mot nord og ved ombyggingav vegenmå det trolig etableres
nytt overvannssystem.
Løsningerfor detteskalgodkjennesav Statensvegvesensomvegeier,
men det leggestil grunn at overvannførestil DN1000 overvannsledninglangs fv. 873.

Universell utforming
Stigningsforholdfor ny gang- og sykkelvegpå vestsidenav Spannavegener i samsvarmed
Statensvegvesensine krav til universell utforming utenfor tettbygd strøk.Det skal
utarbeidestekniskplan for veganleggetsomskalgodkjennesav Statensvegvesen.
Ytterliggeretiltak for universell utforming slik somledelinjer,oppmerksomhetsindikatorer
mv. vil innarbeidesi de tekniskeplanene.

Sosial infrastruktur
Planforslagetomfatterikke sosialinfrastruktur

Grønnstruktur
Planforslagetomfatterikke grønnstruktur

Barn og unges interesser:
Planforslagetleggertil rette for trygg ferdselpå gang- og sykkelvegerlangs beggesider av
Spannavegen.

Risiko - og sårbarhetsanalyse
Tiltaket omfattersideforskyvningav Spannavegenover en korterestrekning, justering av
avkjørseltil dagligvarebutikk/næringsbygg
og ny gang- og sykkelveglangs vestsidenav
justert veglinje for Spannavegen.
Somfølgeav tiltakets begrensede
omfanger det utarbeidet
en forenkletROS-vurdering av de forhold somanseså værerelevanteved behandlingav
planforslaget.

Miljøkonsekvenser
Planforslagetansesikke å gi konsekvenser
for miljø da det ikke leggestil rette for økt
biltrafikk/transport, medførerbeslagav landbruksjord,eller påvirker kollektivtrafikkens
framkommelighet.
Planforslagetberørerikke bekker,myrer eller andrevassdragog våtmarksområder

Naturmangfold
Planområdetinngår i gjeldendereguleringsplanerog omfatteri hovedsakarealersom
alleredeer opparbeidettil samferdselsformål
eller bygge- og anleggsområder.
Planforslaget
påvirker derfor ikke naturmangfoldeti området.
§8 Kunnskapsgrunnlaget
o Det er ikke registreringeri naturbaserog artsdatabanken
innfor planområdet.Det
ansesikke å værebehovfor tilleggsregistreringeri forbindelsemeddette
planarbeidet.
o Planforslaget/tiltakethar påvirker ikke naturmangfoldeti området
§9 Føre-var prinsippet
o Ingen arter blir berørtav tiltakenei planforslagetog det er ikke grunn til å ta ekstra
hensyntil naturmangfoldeti området.
§10 Samlet belastning
o Ingen arter påvirkesav tiltaket og samletbelastingendresderfor ikke sammenlignet
meddagenssituasjon.
§11 Kostnader
o Kostnadenefor tiltak knyttet til å hensyntanaturmangfoldbæresav tiltakshaver
§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
o Basertpå ovennevnteer det ikke behovfor særskiltemiljøforsvarligeteknikkereller
driftsmetoderved gjennomføringav planforslaget.

Kulturminner
Planområdetomfatterarealersominngår i gjeldendereguleringsplanereller dagensvegnett.
Det er ingen kulturminner innenfor planområdet.

Lyd og støy
Planforslagetomfatteri hovedsakeksisterende
kjørevegerog arealersominngår i gjeldende
reguleringsplaner.Planforslagetleggerikke til rette for trafikkstøyi områdersomikke har
eller somtidligere ikke er vurdert i forhold til vegtrafikkstøy.Planforslagetomfatterheller
ikke arealermedeller tilrettelagt for bygningermedstøyfølsomtbruksformål.Somfølgeav
detteer det ikke utarbeidetegenstøyfagligutredning for planforslaget.

Luftkvalitet
Retningslinje for behandlingav luftkvalitet i arealplanleggingT -1520 leggeropp til å
kartleggeluftforurensning gul soneog rød sone.Hovedregeler at det ikke bør etableres
boliger,skoler,barnehager,annensårbarbebyggelse
eller forurensendevirksomhetinnenfor
rød sone.I gul sonebør man gjøreen nærmerevurdering av luftkvaliteten ved ny
bebyggelse.
Retningslinjen skal leggestil grunn ved:
1. Etableringeller utvidelseav bebyggelse
medbruksformålsomer følsomtfor
luftforurensning i eksisterende
eller planlagteområder.Med bebyggelse
medslikt
bruksformålmeneshelseinstitusjoner,barnehager,skoler,boliger,lekeplasserog
utendørsidrettsanlegg,samt grønnstruktur.

2. Etableringav ny virksomhetsomvil medførevesentligøkning i luftforurensningen.
Dette kan væresamferdselsanlegg,
tekniskeanlegg(VAR -anlegg,biogassanlegg
m.fl.),
størreboligprosjekter,institusjoner, kjøpesenter,forretning, råstoffutvinning, industri
eller annennæring.
3. Utvidelseeller oppgraderingav eksisterendevirksomhet.Det forutsettesat
utvidelsen/oppgraderingen
av virksomheteni segselv vil medførevesentligøkning i
luftforurensningen.
4. Bygg- og anleggsvirksomhet
somvil medførevesentligøkning i luftforurensningen
Planforslagetsomfatterikke ti ltak somomfattesav retningslinjene,og temaeter derforikke videre
utredet.

Forurensning, energiforbruk og lukt
Forurensingfra biltrafikk somfølgeav asfalt- og dekkslitasjeføresmedovervanntil
sandfang/sedimentering
langs veganlegget.

Anleggsfasen
Planforslagetmedførerat veglinje for Spannavegenjusteresvestoversammenlignetmed
dagenssituasjon.Videreskal det etableresny gang- og sykkelvegpå vestsidenav kjørevegen.
Anleggsarbeiderkan i stor grad foregåuavhengigav biltrafikk og ferdselpå eksisterende
gang- og sykkelveg.Midlertidig omleggingav trafikken må påregnesi anleggsperioden.
Opparbeidelse
av veganleggetmedførerikke støyulemperfor boligbebyggelse
eller bygninger
medstøyfølsombruk i områdetfor øvrig.

Kriminalitetsforebyggin

g

Planensinnhold og omfanggjør at det ikkeer relevantå utrededettetemaet.

Folkehelse
Planensinnhold og omfanggjør at det ikkeer relevantå utrededettetemaet.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslagetfår ingen direkteøkonomiske
konsekvenser
for kommunen.Gjennomføringav
vegtiltaketsomomfattesav planenskal skjei samarbeidmedStatensvegvesen.

Kapittel 7: ROS - analyse

X. Risiko og sårbarhetsvurdering
X.1 Innledning
I henhold til plan - og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verd ier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• Analysen omfatter kun risiko - og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikring stiltak og lignende.

X.2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T -1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan - og byg ningsloven danner grunnlaget for
analysen.
Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne
til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer
risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
For å komme frem til risikofaktor må en gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom
sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil risikofaktoren være 8 (gult).

Konsekvens

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

5

10

15

20

25

4. Meget sannsynlig/
periodevis, lengre
varighet

4

8

12

16

20

3. Sannsynlig/flere
enkelttilfeller

3

6

9

12

15

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

2

4

6

8

10

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

1

2

3

4

5

Sannsynlighet

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere
varighet.
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som
opptrer i lengre perioder, flere måneder.
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede
i om rådet.
Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person - eller miljøskader/ belastende forhold

for enkeltpersoner.
3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en

gruppe personer.
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person - eller miljøskader og kritiske

situasjoner.
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange

skadd; langvarige miljøskader.

X.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Hendelse/Situasjon

Aktue
lt

Sanns
.

Kons.

Risiko

Kommentar

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
Nei
1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang
Nei
2. Snø-/is -/ sørperas
Nei
3. Ras i tunnel
Nei
4. Flom
Nei
5. Flom ras: erosjon
Nei
6. Radongass
Nei
7. Vind
Nei
8. Nedbør
Nei
9. Overvann
Nei
10. Isgang
Nei
11. Farlige terrengformasjoner
Nei
12. Annen naturrisiko
Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora
14. Sårbar fauna
15. Naturvernområder
16. Vassdragsområder
17. Drikkevann
18. Automatisk fredet kulturminne
19. Nyere tids kulturminne/ - miljø
20. Kulturlandskap
21. Viktige landbruksområder
22. Område for idrett/lek
23. Parker og friluftsområder
24. Andre sårbare områder
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt
26. Havn kaianlegg, farleder
27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner
28. Brann, politi ambulanse,

Nei
Nei
Nei
Nei

Hensyntas av TEK19

sivilforsvar
29. Energiforsyning

Ja

1

4

Nei
30. Telekommunikasjon
Nei
31. Vannforsyning
Nei
32. Avløpsanlegg
Nei
33. Forsvarsområde
Nei
34. Tilfluktsrom
Nei
35. Annen infrastruktur
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
Nei
36. Akutt forurensning
Nei
37. Permanent forurensning
Nei
38. Forurensning i grunn / sjø
Nei
39. Støy, støv, lukt
Nei
40. Sterkt/forstyrrende lys
Nei
41. Vibrasjoner
Nei
42. Høyspentlinje
Nei
43. Skog- /gressbrann
Nei
44. Større branner i bebyggelse
Nei
45. Dambrudd
Nei
46. Vannmagasiner, med fare for
usikker is, endinger i vannstand
Nei
47. Endring i grunnvannsnivå
Nei
48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper
Nei
49. Risikofylt industri m.m
Nei
50. Avfallsbehandling
Nei
51. Oljekatastrofe
Nei
52. Ulykke med farlig gods
Nei
53. Ulykke i av- påkjørsler
Nei
54. Ulykke med gående/syklende
Nei
55. Vær/føre – begrensinger i
tilgjengelighet til området
Nei
56. Andre ulykkespunkt langs
veg/bane
Nei
57. Potensielle sabotasje-/
terrormål
Nei
58. Annen virksomhetsrisiko
Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

4

Inngå avtale med
kabeleier

Veganlegg planlegges i
samsvar med
vegvesenets håndbøker

Veganlegg bygges i
samsvar med
vegvesenets håndbøker

60. Andre spesielle forhold ved
utbyggingen/ gjennomføring

Nei

X.4 Avbøtende tiltak
Punkt 29. Energiforsyning: Innspill fra Haugaland Kraft AS: "Vi har liggendeto stk. 66 kV
oljetrykkskablerpå sør/vest- sidenav Spannavegeni planområdet.Dissekableneble omlagt i
forbindelsemedbygging av fv. 873. Kableneer en viktig del av strømforsyningentil Haugesundog
ble lagt tidlig på 1970-tallet. Det vil medførestorekostnadermedflytting og reparasjonerpå
oljetrykkskablene
som ligger her. Dersomarbeidskal gjøresnær ved kablenemå dettegjøresi avtale
medHaugalandKraft Nett Driftssentralenog primært i sommerhalvåret."
Avbøtende tiltak: Det er egne planbestemmelser knyttet til tiltak langs kabelen. Ved
gjennomføring av tiltaket inngås avtale med Haugaland Kraft. Dette vil redusere risikoen
til akseptabelt nivå.

X.5 Konklusjon
ROS-analysen har ikke avdekket forhold som med avbøtende tiltak ikke kan få akseptabel
risiko.
Veganlegg planlegges og bygges i samsvar med vegve senets håndbøker.

Kapittel 8: Vedlegg
1. Høringsuttalelser
2. Plan- og profiltegninger for veganleggetsamt normalprofil

Y 291000

Y 290950

Y 290900

Y 290850

Y 290800

Y 290750

Y 290700

Y 290650

TEGNFORKLARING

X 6588950

Reguleringsplan PBL 2008
Sikringsonegrense
Bestemmelsegrense for midlertidig bygg- og anleggområde
BE

Energianlegg

BKB

Kombinert bebyggelse og anleggsformål

BKB
SVK

Forretning/kontor/industri

SGS

Gang/sykkelveg

SVK

Annen veggrunn - grøntareal

Kjøreveg

Sikringsone - Frisikt
X 6588900

#

Bestemmelseområde-Midlertidig bygg- og anleggområde

Felles for reguleringsplan PBL 1985 og 2008
Planens begrensning
Formålsgrense
Byggegrense
Regulert senterlinje
Frisiktslinje
Målelinje/Avstandslinje
X 6588850

Eierform PBL2008:
o_ offentlig
f_
felles
Basiskart:
Geodetisk grunnlag: UTM-sone32v (EUREF89/WGS84)
Geodetisk høydegrunnlag: NN2000
Geodatakilde: Karmøy kommune / Geovekst
U=aksdato basiskart: 10.01.2020
0

10

Ekvidistanse 1m

20

30

Målestokk 1:1000

REVISJONER:

X 6588800

Detaljregulering for
FV831, HAUGESUND OG KARMØY
- NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Bestemmelser både på kart og som egen tekst
Utarbeidet av: COWI AS
Forslagsstiller: Norheim Handelspark AS
Revidert av:

X 6588750

40 m

rev: htm2

5084

Nasjonal plan-ID:
1149_5084
Sak nr. 16/2867

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Dato

Sign.

1.gangs behandling i kommunen HTM-sak 109/19
Utlegging til offentlig ettersyn i tidsrommet 22.10.19 - 03.12.19
2.gangs behandling i kommunen HTM-sak

08.10.19

YLS/THS

18.02.20

YLS/THS

Kommunestyrets vedtak (egengodkjenning) KST-sak
Kunngjøring av kommunens egengodkjenning

Planbestemmelser
5084 FV831, HAUGESUND OG KARMØY
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

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

HTM 18.02.2020

1. Planens hensikt
Det skal etableres ny rundkjøring på fv. 831 i kryss Rennesøygata/Kvitsøygata i
Haugesund kommune. Hensikten med planarbeidet er å sikre areal for justering av
linjeføring for den del av fylkesvegen som ligger i Karmøy kommune. Videre settes det av
areal for ny gang- og sykkelveg langs vestsiden av fylkesvegen, og eiendom gnr/bnr
148/978 gis tilkomst fra fv. 831.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Energianlegg - trafo
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Forretning/kontor/industri
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger
Gang- og sykkelveg
Annen veggrunn
Hensynssoner (§ 12-6)
Frisiktsone
Bestemmelsesområde (§ 12-7)
Midlertidig bygge og anleggsområde

2.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

§1

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for gang- og
sykkelarealer. Utforming og materialbruk skal understøtte dette. For områder som
beplantes skal det ikke benyttes allergifremkallende vegetasjon.

§2

Utbygging av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal kun skje i henhold til
godkjent teknisk plan.

§3

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om
kulturminner § 8, 2. ledd).

3. Bestemmelser til arealformål
3.1

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg
§4
For alle områder avsatt til "Bebyggelse og anlegg" som det ikke er egne
bestemmelser for, gjelder planbestemmelser gitt i de respektive tilgrensende
reguleringsplaner som eiendommene forøvrig er en del av.
3.1.1
§5

Energianlegg - trafo
Området skal benyttes til transformator for strømforsyning og evt.
telekommunikasjon mv. Byggegrense til trafo ligger i formålsgrensen.

3.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§6
Terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal skje mest mulig skånsomt.
Konkret utforming vises i byggeplan.
§7

Overvann som skal ledes bort fra planområdet må ha tilfredsstillende kvalitet og
om nødvendig føres via fordrøyningsanlegg. Detaljerte planer for
overvannshåndtering skal utarbeides i byggeplanfasen og skal også omfatte
avrenning i anleggsperioden.

§8

Ved utarbeidelse av skilt- og oppmerkingsplan i byggeplanfasen skal det utarbeides
løsninger som sikrer at det ikke oppstår fare for kollisjoner mellom gående og
syklende, mellom syklende med motsatt kjøreretning og mellom syklende og
kjørende.

§9

Opparbeidelse av offentlig veganlegg er unntatt fra søknadsplikt etter plan og
bygningsloven (PBL), jfr. PBL §§ 20-6 og 20-7

3.2.1
§ 10

Kjøreveger
Området skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kommunal veg skal
opparbeides som vist i planen etter kommunens norm. Fylkesveg skal opparbeides
som vist i plan iht. Statens vegvesens normaler.

§ 11

Offentlig veg skal overtas og vedlikeholdes av Karmøy kommune eller Statens
vegvesen.

3.2.2
§ 12

Gang- og sykkelveg
Området skal nyttes til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg skal opparbeides
som vist i plan samtidig med veganlegget forøvrig.

3.2.3
§ 13

Annen veggrunn
Annen veggrunn kan være rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg, fyllinger
og skjæringer, siktsoner mot vegkryss mv. Arealene skal ha fast dekke eller
matjorddekke som tilsås med plen eller annen lav vegetasjon, og vedlikeholdes av
de ansvarlige myndigheter.

4.

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1.1
§ 14

Sikringssone - frisiktsone
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.
Enkeltstående høystammede trær kan tillates.

4.1.2
§ 15

Midlertidig bygge og anleggsområde
Områdene kan benyttes til midlertidig bygge- og anleggsområde ved etablering av
veganlegget med sideområder. Bestemmelsesområdet oppheves når veganlegget er
ferdigstilt.

5.

Rekkefølgebestemmelser

§ 16

For alle tiltak som berører riks- eller fylkesveier, også kryss i tilknytning til disse,
skal det utarbeides teknisk plan i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag og
som skal godkjennes hos Statens vegvesen før prosjektet kan realiseres.

§ 17

Før igangsetting skal utbygger avklare med nett- og ledningseier om spesielle
hensyn må tas for å ivareta ledningsnett og fiberkabler under anleggsperioden.
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Hei!
Vi viser til nevnte planforslag.
HK Nett har den 22.08.16 gitt uttale til oppstartvarsel? av nevnte plan eller del av større plan, jf. vedlagt kopi av uttale med
ortofoto ikke målestokk med beskrivelse av våre hovedanlegg innen planområdet. I tillegg til dette har vi liggende en trafo
knyttet til vårt 22 kV nett. Den er tatt inn i reguleringsforslaget, men det ser ut til å mangle byggegrense både for Trafoen og
fv. Vegen i dette området. HK Fiber har og betydelig med fiberkabler liggende i og langs fv. Vegen og rundkjøring med armer.
Vi viser til vår uttale den 22.08.16, og at utbygger må tas hensyn til disse anlegg før og under anleggsgjennomføring. Både
ledningsanlegg og adkomst til eiendom og Trafo, må opprettholdes uavkortet under og etter utbyggingen.
Mulig utkoblinger må avtales og gjøres primært i sommerhalvåret.
Vennlig hilsen Haugaland Kraft Nett AS
Lars Tore Nordskog
Senioringeniør
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Tlf.: 52708028
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KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region vest

Tonje Karin Rio / 90067051

16/108830-26

16/2867-14

03.12.2019

Fv. 4802 - Høring - Uttale til plan 5084 - Detaljregulering for FV831,
Haugesund og Karmøy - Nordre del av Spannavegen
Statens vegvesen viser til høringsbrev mottatt 21.10.2019. Planarbeidet omfatter
detaljregulering for fv. 4802 (tidligere fv. 831) i Haugesund og Karmøy kommune.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Statens vegvesen sine interesser i denne saken er i forhold til fylkesvegen og vi uttaler oss
på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 4802
(tidligere fv. 831) mellom kommunegrensen mot Haugesund og eksisterende gang- og
sykkelveg langs fv. 4848 (tidligere fv. 873). Videre foreslås fv. 4802 regulert til tofelts veg.
Statens vegvesen har vert involvert i planarbeidet og har ingen merknader til planen.

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Tonje Karin Rio
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Karmøy kommune - Detaljregulering - FV831 Haugesund og Karmøy - Nordre del av
Spannavegen - Plan 5084 - Høring og offentlig ettersyn
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen til uttalelse.
Det er positivt at det blir lagt til rette for et fullverdig gang- og sykkeltilbud langs denne
vegstrekningen. Fylkesrådmannen har ingen vesentlige merknader til saken.

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver

Stefanie Muller
rådgiver
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Uttale - offentlig ettersyn av plan 5084 for Fv831 Haugesund og Karmøy
kommuner
Vi viser til oversendelse datert 17.10.2019.
Saken gjelder offentlig høring av plan 5048 for FV831, Haugesund og Karmøy. Hensikten med
planarbeidet er å sette av areal til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 831 mellom
kommunegrensene mot Haugesund og eksisterende gang- og sykkelveg langs fv. 837. Videre
foreslås det at fv. 831, som inngår i plan 5024, reguleres til tofeltsvei og at eiendom 148/978 gis
tilkomst fra fv. 831. Dette er et ledd i etablering av ny rundkjøring på fv. 831 i kryss
Rennesøygata/Kvitsøygata.
Planforslaget omfatter i hovedsak eksisterende kjøreveier og arealer som inngår i gjeldende
reguleringsplaner. Planforslaget legger ikke til rette for økt trafikk, men gir en bedre løsning for myke
trafikanter og er et positivt bidrag til å få flere til å gå og sykle.
Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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Til Karmøy kommune
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet kan ikke se at planen berører våre forvaltningsområder, og vi
har ingen merknader.
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 5084 - DETALJREGULERING FOR FV831,
HAUGESUND OG KARMØY - NORDRE DEL AV SPANNAVEGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 18/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

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

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 110/19
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2113 for Nylandstoppen, Sevland – gnr 12/175 mfl., datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bergitte Hatteland Flatebø
17/5377
Sign:

Arkiv: PLANR 2113
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

08.10.2019
18.02.2020
16.03.2020

PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175 MFL

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Nylandstoppen, Sevland – 12/175 mfl. med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 18.02.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS har på vegne av Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
utarbeidet forslag til reguleringsplan for Nylandstoppen på Sevland.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 8,5 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene kombinert bebyggelse og anleggsformål – frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse, lekeplass, uteoppholdsareal, friområde, kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg og
annen veggrunn.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet ligger langs sørsiden av Nylandsvegen, på sørsiden av Fv. 47, like nord for enden
av boligfeltet Tostemmen på Tjøsvold øst. Området ligger høyt i terrenget, er småkupert og
forholdsvis flatt, men noe skrående mot øst og med en sterkere skråning ned mot
Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet i vest. Eiendommen gnr. 12/175, som planområdet stort sett
omfatter, ligger brakk og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde. På
eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus.
Sør for eiendommen ligger en regulert, felles lekeplass (i kommunal eie) i tilknytning til 8
eksisterende boliger. Lekeplassen, som er i dårlig forfatning, er av en størrelse som kan dekke
arealkrav for både eksisterende og planlagt bebyggelse. På denne bakgrunn er lekeplassen, med
en liten utvidelse, innlemmet som en del av planforslaget med krav til opparbeiding iht.
kommunal norm. Det er vurdert at en full oppgradering vil gi et løft for den eksisterende
bebyggelsen. Øvrige tilgrensende områder i sør består av boliger mot øst og friområde i vest,
ellers er omkringliggende areal i stor grad ubebygd, men med noe spredt bebyggelse langs
Nylandsvegen og i nordøst.
I dag har planområdet adkomst fra Nylandsvegen nordover mot Sevland, mens det i forbindelse
med foreliggende planarbeid er vurdert at planlagt bebyggelse kan få adkomst via Tostemvegen.
Kommunen har konkludert med at Tostemvegen er dimensjonert for å ta trafikk fra den planlagte
bebyggelsen. Planområdet er det siste uregulerte boligarealet sør for Nylandsvegen.
Nylandsvegen blir en naturlig avgrensning mellom dette området og et større areal nord for
vegen avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avsatt boligområde nord for
planområdet forutsettes løst nordover. Nylandsvegen går videre østover til 3 eksisterende
boliger. Den fungerer også som atkomst østover til Sevlands utmarksområder(ca. 200 m fra
planområde). De 3 eksisterende boligene har per i dag adkomst fra Nylandsvegen, men har i
gjeldende reguleringsplan regulert adkomst via Tostemvegen iht. foreliggende planforslag.
Nylandsvegen reguleres offentlig langs planområdet, stengt med bom i vest (kommuneplanens
avsatte boligområder nord for Nylandsvegen må løses nordover). Mot Sevland vil gående og
syklende kunne bruke Nylandsvegen, mens det langs Tostemvegen blir sammenhengende fortau
fra planområdet til Åkrehamn sentrum (avstand ca. 1,4 km).
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av min. 15 boenheter i form av
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus). Boligene skal oppføres i

maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. Bebyggelsen i skråningen mot vest vil
bestå av boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Landskapstilpasningen sikres gjennom bestemmelse om
sokkeletasje for denne del av planområdet. Planbestemmelsene stiller krav til hage på min. 36 m2
for hver boenhet. Lekeplass er vist iht. kommunal norm. Videre er det avsatt et felles
uteoppholdsareal i øst som trekkes langs sørsiden av planområdet for å koble interne veier opp
mot lekeplassen og de større grøntarealene vest for planområdet.

Skisse - situasjonsplan

Planområdet er stort sett uregulert. Et mindre areal i øst er regulert til gangveg (Nylandsvegen)
og friluftsområde i Plan 293 Reguleringsplan for Tostemmen nord, mens lekeplassen som er
innlemmet i sør er regulert til lek i Plan 278 Reguleringsplan for Tostemmen.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
I henhold til Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) er området anbefalt med
en utnyttelse på min. 2,5 boliger/daa. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2
boliger/daa, gjennom krav om min. 15 boenheter. Tettheten i et område må ses i forhold til
stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er vurdert som et godt argument for å legge seg noe
under kravet. Tetthet iht. foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert
adkomst via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet består av

eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et større, ubebygd område
til fremtidig boligbebyggelse med krav om reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet
vises det for øvrig til at det ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold
øst på feltet Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.
Videre anbefaler ATP`en at det settes av min. 50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet. Det
vises i denne forbindelse til saksframstillingens avsnitt Planens konsekvenser for barn og unge, samt
planens innhold i et folkehelseperspektiv.
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde, med unntak av et
trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i kommuneplan vist som friområde,
men foreslått endret til boligformål i planforslaget. Nevnte areal har en unaturlig avgrensning (se
kartutsnitt nedenfor) som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som er
overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og 12/175. Videre påpekes det at
arealet er sterkt skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområdet som ikke vil bli berørt
i negativ forstand av planendringen som er foreslått. Det er lagt en grøntkorridor gjennom
planområdet som sikrer adkomst til tilgrensende grøntområder i vest.

Sirkelen i rødt viser arealet som reguleres til bolig i strid med kommuneplanen
Etter varsel om oppstart av planarbeidet er traseen for grøntkorridoren langs sørsiden av
planområdet videreført, som friområde med bestemmelsesområde, ut i område avsatt til
friområde i kommuneplan. Arealet er innlemmet for å sikre areal til å kunne etablere en åpen
grøft for håndtering av overvann og flomvann fra deler av planområdet.

Tilgrensende reguleringsplaner:

Planforslaget grenser i nordøst til Plan 293 Reguleringsplan for Tostemmen nord og i sør til Plan
278 Reguleringsplan for Tostemmen.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Offentlig vann og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i ende
Tostemvegen. Brannvannsdekningen ivaretas ved at det legges nye kummer.
Overvann fra området blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall mot øst og
resterende mot vest. Østlig område blir tilknyttet eksisterende 600mm rør og flomtrase til
grøntområde i øst. Vestlig område får gravitasjonsledning og deretter privat åpen grøft ned til
bekken. Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekken ikke
blir merbelastet. Det vises for øvrig til skisse til teknisk plan, vedlagt planbeskrivelsen.

Planens konsekvenser for barn og unge, samt planens innhold i et folkehelseperspektiv:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Det synes imidlertid ikke som om arealene er i jevnlig bruk til dette formålet. Etter utbygging
vil området bli et boligområde med lekeplassdekning i tråd med de krav som kommunen stiller i
sine normer. Det er i planbestemmelsene stilt krav til privat hage på min. 36 m2 per boenhet.
Videre er det avsatt et felles uteoppholdsareal i øst som trekkes langs sørsiden av planområdet
for å koble interne veier opp mot lekeplassen og de større grøntarealene vest for planområdet.
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass i sør, inkludert og utvidet som felles lek for
eksisterende og planlagt boligbebyggelse. Lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk og
har gode solforhold. Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse
med utbygging av planområde. Dagens 8 boenheter som er knyttet opp mot lekeplassen,
sammen med planlagte 15 enheter, gir krav om 460 m2 lek iht. kommunal norm. Området som er
avsatt til lek er på 620 m2.
Med tanke på felles uteoppholdsareal setter normen krav til 30 m2 per boenhet, i alt 450 m2 for
15 boenheter. Det er avsatt felles uteoppholdsareal på 690 m2. Kvaliteten på deler av arealet med
tanke på beliggenhet (skrående terreng ned mot veg helt i øst) kan diskuteres, men kommunen
vurderer at planforslaget samlet sett legger til rette for gode uteoppholdsareal. Dette gjennom
krav til private hager på min. 36 m2, i tillegg til uteoppholdsarealet i øst som med grøntdraget i
sør knytter planområdet opp mot større grøntarealer vest for planområdet. ATP anbefaler min.
50 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet (750 m2 for 15 enheter). Planforslaget legger opp til et
samlet felles areal på ca. 1200 m2 (i tillegg til at det sikres private hager på 36 m2).
Forøvrig er vegsystemet planlagt iht. kommunal norm, med videreføring av fortau langs
Tostemvegen. Nylandsvegen reguleres stengt i vest, det er ikke lagt opp til et antall boenheter
som krever regulert fortau her. Mot Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen,
mens det til Åkrehamn sentrum er sammenhengende fortau fra reguleringsområdet og videre
langs Tostemvegen (avstand ca. 1400 m). Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som

belaster vegnettet i dag. Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via
Nylandsvegen. Denne vegen har lav ÅDT og kjørehastighet. Bussrutene sør-og nord over
Karmøy går hver hele time, i tillegg til egne skoleruter til ungdoms- og videregående skoler i
Åkrehamn og Kopervik. Dette vil ivareta de generelle trafikksikkerhetshensyn det er relevant å
ta.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m). Beboerne sokner til
Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900 m fra stedet. Elevenes skoleveg vil følge
Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved «Statoil». Videre følges Vestre Veaveg
hvor det er gang- og sykkelveg frem til Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage.
Nylandsvegen har ikke fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Videre er det 600 m til Fredtun bygdahus på Sevland. Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved
Sevland barneskole, mens Åkra idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole ligger omkring 1,8 km
unna.
Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på grøntarealer som
kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og mark. Nylandsvegen, som i
dag ligger i planområdets nordre grense, går videre østover. Den har i alle år fungert som
atkomst til Sevlands utmarksområder (ca. 200 m fra planområdet) hvor det er stier og
«kjerreveger» både sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes
at i starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere generasjoner til
friluftsformål/lek.
Videre ligger det større grøntområder avsatt til friområde og LNFR-område vest for
planområdet, samtidig som det går et grøntdrag herfra og sørover langs bekken. Planområdet er
koblet opp mot grøntarealene via et grøntdrag som strekker seg fra lekeplassen og videre
vestover langs sørsiden av planområdet.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Eiendommen gnr. 12/175, som planområdet stort sett omfatter, ligger brakk og ubenyttet, men
har tidligere vært nyttet til beiteområde. Det er ikke registrert forekomst av sjeldne arter eller
naturtyper innenfor planområdet. Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke
naturmangfoldet i særlig grad.

Økonomiske konsekvenser:
Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen) og o_V2 inkl.
snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunal eie og driftes av kommunen. Det gjøres
oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i dag av kommunen. Videre skal vann-og
avløpsledninger beliggende i disse vegene være offentlige.

I planforslaget er eksisterende, felles regulerte lekeplass på Tostemmen i sør inkludert. Denne
reguleres felles og planbestemmelsene sier at den skal driftes og vedlikeholdes av alle boligene i

planområdet, samt 8 eksisterende boliger på Tostemmen som sokner til den. Lekeplassen er i dag
i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med utbygging av planområdet. Lekeplassen
eies og driftes per i dag av Karmøy kommune.

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 08.10.19 - sak 110/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 2113 for
Nylandstoppen, Sevland – gnr 12/175 mfl., datert 08.10.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 03.12.19.
Fylkesmannen i Rogaland ba på grunn av stor saksmengde om utsatt frist til 13. desember, og
fikk det.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Fylkesmannen i Rogaland ................................................09.12.19
Direktoratet for mineralforvaltning .................................22.11.19
Mattilsynet .........................................................................21.11.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................08.11.19
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....07.11.19

B. Private merknader:
1. Thor Arne Ytreland ...........................................................01.12.19
2. Geir Tjøsvoll .......................................................................24.10.19
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav
som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de
krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller.
Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og
planen kan egengodkjennes av kommunestyret.

Som det fremgår av de innkomne uttalelser og merknader, har høringsrunden avdekket visse
konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Rådmannen vil i denne forbindelse vise
til den etterfølgende gjennomgangen av de enkelte uttalelser og merknader med kommentarer.
Rådmannens generelle konklusjon er imidlertid at det foreliggende planforslag er et rimelig
kompromiss mellom de ulike hensyn kommunestyret som øverste planmyndighet må ta når
detaljene i kommunens arealbruk skal fastlegges.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 18.02.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 27.01.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
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SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.

UTTALELSER:
1. Fylkesmannen i Rogaland:
Barn og unge
Ved å innlemme lekeplassen fra plan 278 for Tostemmen ivaretar planforslaget arealkrav satt
til lekeområde og felles uteoppholdsareal i kommuneplanen og i Regional plan for areal og
transport på Haugalandet (ATP Haugalandet). Opparbeiding av lekeplassen er sikret
gjennom rekkefølgekrav.
Det er ikke utarbeidet en sol- og skyggeanalyse, men det opplyses om at lek- og
uteoppholdsarealet har en solrik beliggenhet. Gode solforhold på privat og felles
uteoppholdsareal sikres også i bestemmelsene.
Boligtetthet
Det er satt krav til minimum 2,5 boliger/daa i bestemmelsene for området regulert til
kombinert bebyggelse og anleggsformål (BK/BK1). Vi opplyser om at boligtetthet beregnes
med utgangspunkt i arealer som inkluderer tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur,
parkering, interne veier og infrastruktur, og andre tilhørende arealer. Her er det kun beregnet
boligtetthet ut fra et arealformål på 5,9 daa, og ikke for hele planområdet.
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. pbl. § 8-2. Fylkesmannen
fremmer derfor faglig råd om å legge inn et minimum antall boenheter i bestemmelsene som
er i tråd med ATP Haugalandet.
Massehåndtering
Planbestemmelsene sikrer at matjordressurser gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesmannen mener også at det bør sikres gjenbruk av overskuddsmassene i
planbestemmelsene og at ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk
og gjenvinning følges. Vi viser til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017 – 2040 til
veiledning.
Rådmannen sin vurdering:
Boligtetthet
Rådmannen påpeker at kravet på 2,5 bol/da i ATP`er en anbefaling. Ser en på planområdet i
sin helhet legger planforslaget opp til en tetthet på omkring 2,2 bol/da, gjennom krav om min.

15 boenheter. Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, rådmannen vurderer
dette som et godt argument for i dette tilfellet å legge seg under kravet
Tetthet iht. foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir beliggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet består av
eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et større, ubebygd
område til fremtidig boligbebyggelse med krav om reguleringsplan. Med tanke på områdets
beliggenhet vises det for øvrig til at det ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i
enden av Tjøsvold øst på feltet Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt
boligbebyggelse på Sevland.
Ettersom tettheten kun er beregnet ut i fra arealformålet på 5,9 da (BF/BK1), endres
bestemmelsen om tetthet (for ordens skyld med tanke på vanlig beregning) fra krav om min.
2,5 bol/da til krav om min. 15 boenheter innenfor formålet.
Massehåndtering
Rådmannen vurderer at det i forbindelse med foreliggende planforslag, for et prosjekt i denne
fasen og av denne begrensede størrelsen, ikke er hensiktsmessig å kreve (sammen med
detaljplanen) en plan for håndtering av overskuddsmasser eller sikring av gjenbruk utover
matjordressursene. Som svar på merknaden innarbeides for øvrig følgende i § 35:
Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering av
overskuddsmasser.
Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for og benyttes i
landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før borttransport og godkjennes av
landbruksavdelingen i kommunen.

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.

2. Direktoratet for mineralforvaltning:
DMF har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen.

3. Mattilsynet:
Mattilsynet observerer at planen tar høyde for tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en del av planen, jf. forskrift om
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften). Vi anbefaler tidlig dialog med
Karmøy vannverk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke
sprer smitte som kan gi planteskade.
Rådmannen sin vurdering:
Merknaden tas til orientering. Med tanke på flytting av jordmasser vises det til
planbestemmelsenes § 35:
Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering av
overskuddsmasser.
Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for og benyttes i
landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før borttransport og godkjennes av
landbruksavdelingen i kommunen.

For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før deponering
andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til nærmiljø.

4. Statens vegvesen, region Vest:
Planen baseres på at det er Tostemvegen som er hovedadkomstvei fra fv. 547 til planområdet.
For at dette skal fungere i praksis må en stenge Nylandsvegen for gjennomgang slik at det
ikke blir stor pågang i krysset fra Nylandsvegen mot fv. 547. Statens vegvesen ber om at en
regulerer slik at en begrenser gjennomgang til fv. 547 via Nylandsvegen.
Statens vegvesen vil gjøre oppmerksom på at det regulerte vegsystemet ikke samsvarer med
dagens situasjon når det legges opp til en gjennomkjørsel fra Tostemvegen til Nylandsvegen.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planarbeidet for Nylandstoppen.
Rådmannen sin vurdering:
Nylandsvegen reguleres stengt i den nordvestlige enden av planområdet, med
rekkefølgebestemmelse som sikrer stenging før igangsettingstillatelse.

5. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen:
Boligtetthet
Kommunen oppgir i saksdokumentene at planen legger opp til tetthet i tråd med
minimumskravet i regional plan for areal og transport på Haugalandet, 2,5 boliger pr dekar.
Fylkesrådmannen vil peke at den vanlige måten å regne tetthet på, er å inkludere hele
planområdet med felles uteoppholdsareal, internveger mm. i grunnlaget for utregning.
Hovedveger, aktivitetsflater og større friluftsområder m.m. har normalt vært unntatt. I denne
saken vil det være naturlig å ta utgangspunkt i areal avsatt til bolig
(frittliggende/konsentrert), lekeplass- og uteoppholdsareal. Dette utgjør rundt 7,2 dekar, og

med en tetthet på minimum 2,5 boliger pr dekar jf. ATP Haugalandet utgjør dette krav om 18
boenheter.
Vi mener det er tatt utgangspunkt i et for snevert arealgrunn for å regne ut tetthet, og at
planlagt boligfelt ligger i relativ kort avstand til sentrum og skoler. Fylkesrådmannen gir
faglig råd om at planen bør legger opp til en tettere boligstruktur (f.eks. gjennom
rekkehusbebyggelse) for å følge opp Regionalplanen.
Landskapstilpasning
Planen grenser til friområdet i vest, og har også innlemmet en mindre del av friområdet i
boligareal. Vi ser av kart at terreng heller mot vest, ned mot friområdet. For at boligfeltet ikke
skal virke skjemmende, er det viktig med god terrengtilpassing. Fylkesrådmannen ber
kommunen vurdere om det kan formuleres bestemmelser som sikrer at boligfeltet ikke
framstår som et skjemmende element med store fyllinger sett fra friområdet.
Massehåndtering
Området er i dag stort sett beite. I bestemmelsene er det formulert en bestemmelse om at
matjordressurser som blir til overs, skal gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesrådmannen støtter opp om denne bestemmelsen. Vi vil i tillegg peke på
at det sammen med detaljreguleringsplanen også bør ha en plan for håndtering av også andre
typer overskuddsmasser. Gjenbruk bør vurderes før deponering. Det anbefales å bruke
«Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040» til veiledning.
Rådmannen sin vurdering:
Som svar på merknader angående boligtetthet og massehåndtering viser rådmannen til egen
vurdering av uttalelsen fra fylkesmannen.
Landskapstilpasning:
Det legges inn et bestemmelsesområde, et belte med en bredde på ca. 25 meter (blir gjeldende
for boligene i første rekke mot vest, hvor terrenget er mest skrående, på skissene under), langs
vestsiden av planområdet med følgende bestemmelse:
c. Bestemmelseområde – utforming – sokkeletasje (felt #3)
§ 34
Innenfor bestemmelsesområde #3 skal bebyggelsen ha sokkeletasje.

I denne sammenheng vises det også til § 32 som gjelder et belte på 3 meter langs vestsiden av
planområdet:

a. Bestemmelseområde - utforming - støttemur (felt #1)
§ 32

Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates ikke
høyere enn 2m.

For øvrig viser rådmannen til forslagsstillers skisser og vurdering av merknaden under:

Landskapstilpasning
Dette tilleggsdokumentet skal belyse at vi har tilstrebet og tilpasse boligene i vest for og hensynta
landskapstilpasning.
Bilder under viser at det er to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene lengst vest får to
etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det samme gjelder også for andre boligrekke.
Det er bestemmelse om å etablere terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride
2m, som også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Det er også et annet viktig punkt at en ikke kommer for lavt i terrenget da det er en flomsone gjennom
friområdet i vest.

SNITT-A

SNITT-B

PRIVATE MERKNADER:
1. Thor Arne Ytreland:
Trafikkforhold Tjøsvoll øst
Jeg stiller meg undrende til at det påstås at denne utbygningen ikke vil ha noe og si for
trafikksituasjonen på Tjøsvoll øst.
Ser man på trafikken inn østfra i krysset Tostemvegen/Tostembekken vil utbygningen
medføre økt belastning i dette punktet på rundt 67 % (15 nye+3 eksisterende, mot dagens 27).
Se vedlagt kartutsnitt med kommentarer.
Tar man hensyn til at vikeplikten for kjøretøy fra Tostemvegen 160-176 nesten aldri blir
overholdt samt at det er en bratt bakke ned mot krysset, vil risikoen for uhell bli betraktelig
økt. Her frykter jeg mest for små barn på sykkel og aking vinterstid, da disse ikke vil være
“synlig pga siktforhold. Det har vært flere hendelser, som lett kunne ha fått et alvorlig utfall.
Hovedtyngden av trafikk fra østre del av Tjøsvoll øst går i dag via Sandskeivegen, grunnet

færre fartshumper i forhold til Tostemvegen. Dessuten er fartsnivået på
gjennomgangstrafikken i Sandskeivegen over tillatt hastighet. De fleste kommunale
adkomstveger inn mot Tostemvegen og Sandskeivegen tilfredsstiller
dessuten ikke siktkravene i omfang og høyde. Hekker vokser langt innover på fortau på
nevnte veger, noe som medfører at kjørebane blir brukt når fotgjengere passerer på fortau.
I tillegg er det trær og hekker som vokser inn i kjørebanen som umuliggjør bruk av hele
vegbredden uten å ødelegge speil eller å få lakkskader på kjøretøy.
Jeg forutsetter at kommunen pålegger huseiere å ordne opp i disse forholdene og at
kommunen ordner opp i det som berører dem før ytterligere trafikkøkning tillates.
Flere av krysningspunktene med dårlig siktforhold er barns skoleveg. Har prøvd å gitt
beskjed om dette tidligere uten at nevneverdige forbedringer har skjedd. Ytterligere
fartsregulerende tiltak må på plass snarest i Sandskeivegen og deler av Tostemvegen. Har
selv vært vitne til stygge hendelser som lett kunne medført dødelig utfall.

Skisse til VA-plan
Viser til vedlagt skisseløsning til vann og avløpsanlegg for vestre del av området.
Jeg protesterer på det sterkeste på valgt plassering av flomveg. Utbygger vil bli stilt til
ansvar for eventuelle vannulemper/vannskader som min
eiendom/bygning eventuelt måtte bli påført. Jeg ønsker å bli inkludert i arbeidet med valg av
løsning, slik at vi sammen kan få til en løsning som er til beste for alle.
Overvannssystemet for felt vest vil bli privat slik jeg ser det.
Vedlikehold av fordrøyningsbasseng, vegsluker og flomveg vil være opp til beboerne å
utføre.
Kommunen på sin side har pr dags dato ikke stilt krav om at vedlikehold av
fordrøyningsbasseng skal utføres av kyndig personell slik det er gjort for private
pumpestasjoner for spillvann.
Etter nærmere 30 års erfaring i bransjen vet jeg at slikt vedlikehold svært sjelden blir ivaretatt
på en tilfredsstillende måte (Det er ikke mitt problem mentaliteten).
Rådmannen sin vurdering:
Trafikkforhold Tjøsvoll øst:
Rådmannen viser til at kommunen, før oppstart av planarbeidet, tok stilling til og konkluderte
med at Tostemvegen, med fortau langs hele vegen, er dimensjonert for å ta trafikk fra planlagt
bebyggelse. Planområdet er det siste uregulerte boligarealet sør for Nylandsvegen.
Nylandsvegen blir en naturlig avgrensning mellom dette området og et større areal nord for
vegen avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen. Avsatt boligområde nord for
planområdet forutsettes løst nordover.
Kryssløsningene det vises til er vanlige og aksepterte løsninger inne på boligfelt med rene
adkomstveger og fartsgrense 30 km/t. Rådmannen viser til at det er regulert frisiktsoner og
påpeker for øvrig at det er fortau langs hele vegen.
Med tanke på vikeplikt så er dette en trafikkregel og ikke noe som reguleres i forbindelse med
et reguleringsplanarbeid.
Siktsoner og hekker som vokser utover fortau er forhold som må meldes inn til kommunes
Sektor for samferdsel og utemiljø, og som de kan ta tak i form av henvendelser til grunneier om
vedlikehold av frisiktsoner iht. gjeldende planer. Dette er ikke noe som løses i forbindelse med
foreliggende planarbeid. At Sandskeivegen blir valgt er heller ikke en problemstilling som er
naturlig å ta i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det påpekes for øvrig at veger er
opparbeid iht. gjeldende planer og at fartsgrense i hele området er 30 km/t.
Skisse til VA-plan
Rådmannen viser til at forslagsstiller har hatt møte med Ytreland hvor de skal ha kommet til
enighet om en mulig løsning. Rådmannen viser til forslagsstillers vurdering av merknaden
under, og har for øvrig ingen kommentarer:

Overvannshåndtering – flomvei
Dette tilleggsdokumentet skal belyse hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre at ingen skade skal påføres
nabo som gjøres innenfor planområdet.
Første bilde viser foreslått høyde på boligene og hvordan flomveien er planlagt, men i hovedsak så skal
overvann føres i rør fra magasinet og ned mot åpengrøft vest for planområdet.
Pga. terreng, rørtype og dimensjon vil ikke denne overvanngrøften bli så veldig dyp i eksisterende
terreng og med forsiktig graving, meisling el. sprengning vil dette ikke skape problemer for nabo
eiendom. En må alltid være forsiktig når en gjør tiltak nære eksisterende boliger/eiendommer, men jeg
håper at evt. Ytreland kan være åpen for å diskutere løsninger når en evt. teknisk plan er utarbeidet. VA
løsning i reguleringsplan er bare en skisse og evt. kum kan plasseres på en annen måte.
Flomvei må etableres pga. et evt. 200 års nedbør, flomsonen må sikres slik at overflatevannet ikke føres til
nabo, men slik som skisse indikerer.
Jeg har vist snitt og bilde hvordan dette kan se ut om en bevarer eksisterende terreng som naturlig
flomvei, men deler eksisterende steinmur kan evt. erstattes med ny betongmur støpt på fjell 0,5m over
terreng på de mest utsatte område for å sikre for en evt. gjennomtrenging av vann til nabo.
Det er ikke snakk om store mengder vann, da det skal etableres et lukket rørsystem som er tilknyttet et
fordøyingssystem, men flomveien må sikres og dette må løses i teknisk plan. Løsning er diskutert med
Ytreland og han er enig, men ønsker å bli informert/inkludert når løsning kommer i teknisk plan.
Når det gjelder vedlikehold og rørsystem som et evt. sameie skal ha ansvar for så er dette noe alle kjøpere
blir informert om og det gjelder både for pumpe og magasin.

SNITT-C

2. Geir Tjøsvoll:
Ser av kart at veien til boligene går sammen med Nylandsveien. Det må være permanente
fysiske skiller, slik at Nylandsveien ikke kan brukes verken under anleggsarbeidet eller etter
ferdigstillelse. En betongblokk eller lignende er ikke godt nok, da disse flyttes, eller kjøres
utenom.
Det var tidligere mulig å kjøre fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien via en kort (ca.
10 m) sykkel og gangsti. Dette førte til en betydelig økning av trafikk fra Tjøsvoll Øst feltet og
inn på Nylandsveien. Dette er ikke lengre mulig, da det nå er bygget to garasjer som hindrer
kjøring. Det er mer enn nok trafikkbelastning på Nylandsveien som det er i dag, med biler,
traktorer, gravemaskiner etc.
Rådmannen sin vurdering:

Nylandsvegen reguleres stengt i den nordvestlige enden av planområdet. Type bom blir
kommunens standard bom, svingbar, låst. Følgende planbestemmelser er knyttet opp mot
Nylandsvegen og stenging av den:
§ 37

Før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor BF/BK1 skal Nylandsvegen være stengt med
vegbom. Vegbom og eventuell midlertidig løsning for anleggsperioden skal fremgå av teknisk plan.
Anleggstrafikk skal skje via Tostemvegen. Anleggsveien skal ha minimum standard for bruk med
personbil iht. godkjent teknisk plan for å sikre adkomst for eksisterende boliger under
anleggsperioden.

§ 38

f_LEK1(med adkomst fra interne felles veger), f_UTE1, o_V2 og o_V1 med fortau (opparbeides fra
eksisterende endepunkt på Tostemvegen og tilknyttes Nylandsvegen), skal opparbeides samtidig
med utbyggingen og ferdigstilles før boliger innenfor område tas i bruk.
Dersom regulert veg videre nordover i tilgrensende plan ikke er opparbeid, skal o_V1 opparbeides
slik at etablert adkomst østover blir tilkoblet.
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Vår kompetanse - din sikkerhet

Prinsippbeskrivelse VA-anleggfor Nylandstoppen, Sævlandsvik.
Overvannsledning:
Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall mot øst og
resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet eksisterende 600mm rør og
flomtrasse til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen frem til plangrense
og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna ikke blir
merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan.
Høyde ved eksisterende bekk / åna er på ca. kote 7 og laveste etasje på boliger innenfor planområdet
er på ca. kote 15-16 og dette betyr at en evt. nivåstigning i bekk ikke har noen risiko for dette
planområde som ligger på en topp.

Figur 01 Aktsomhetskart for flom i Åna, MaksimalVannstandstigning 2 – 3 m

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 02 Flomvei

Figur 03 Overvann – Med Fordrøyning magasin mot vest

Vår kompetanse - din sikkerhet

Figur 04 Vestlig nedslagsfelt for overvann

Fordrøyingsvolumet blir ca.21m3 basert på de skisser som er illustrert, men situasjonsplanen er bare
en skisse så dette volum må beregnes riktig i teknisk plan.

Figur 05 Østlige nedslagsfelt for overvann

Fordrøyingsvolumet blir ca.20m3 basert på de skisser som er illustrert, men situasjonsplanen er bare
en skisse så dette volum må beregnes riktig i teknisk plan. Videreført mengde er beregnet basert på
antall boliger og ikke avrenning før, for en vet ikke hvor mye av dette vannet som går til eksisterende
OVrør, derfor ble det valgt en løsning som er 1,5 l pr. boenhet som er en lavere mengde videreført.

Vår kompetanse - din sikkerhet

Spillvannsledning:
Spillvannet ledes østover i ny kommunal vei frem til eksisterende ledning som vist i planen, de 4
vestlige boligene som etableres med underetasje pga. terrengtilpassing blir tilknyttet det kommunale
nettet med privat pumpe som vist i planen.

Figur 06 Spillvann

Vår kompetanse - din sikkerhet

Vannledning:
Vannforsyning til området skal forsynes via ny hovedvannledning (Ø 150) fra eksisterende
150mm ledning som vist i planen. Brannvannsdekningen ivaretas ved at det monteres
brannvannskummer som vist i planen.

Figur 07 Vannledning

Figur 07 Vannledning – Branndekning – Diameter 75m
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Rekkefølgebestemmelser

I

Hensikt med planen

§1

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av småhusbebyggelse, det
tilates både frittligende og konsentrert (BF/BK1) med tilhørende anlegg innenfor det
område som på kartet er vist med reguleringsgrense.

II

Fellesbestemmelser

§2

Ved utbygging skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder
bebyggelse og uterom. Bebyggelse og anlegg skal tilpasses terrenget og
omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og
fargevalg. Takform skal være ens for en gruppe bebyggelse.

§3

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak.

§4

Terrengnivået må ikke forandres mer enn plan- og bygningsloven gir rom for. Som
slike forandringer regnes nedskjæringer, terrasseringer, forstøtningsmurer, fyllinger
mv. Forstøtningsmurer opptil 0,5 m kan etableres inntil regulert vegkant der den
ikke er til hinder for sikt i kryss.

§5

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt
felles lekeplass, skal skje i henhold til godkjent teknisk plan i tråd kommunale
normer.
Før det blir gitt igangsettingstillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent teknisk
plan som viser hvordan kjøreveg, fortau, renovasjon, vann/avløp, felles lekeplass,
samt overvann/flomvannshåndtering skal løses.
Flomveg og evt. pumpeanlegg skal være felles.

Ved utarbeidelse av teknisk plan skal brannvannskapasitet dokumenteres. Der
bebyggelse trenger forsterket brannvannskapasitet skal løsning fremgå av teknisk
plan.
Tilpasning til tilgrensende veger utenfor planområdet skal også fremgå av teknisk
plan.
§6

Det skal avsettes områder for felles renovasjon langs o_V2 i tilknytning til
planområdets interne veger. Disse områdene kan ligge utenfor byggegrensen, så
langt de ikke kommer i konflikt med frisikter.

§7

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima-og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.

§8

Dersom man støter på gjenstandsfunn i form av fornminner ved gjennomføring av
planen, må Rogaland fylkeskommune straks varsles og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert/dokumentert funnet (jf. Lov om kulturminner
§ 8, 2. ledd)

§9

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks
varsles.

III

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

a.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (Felt B1-3)

§ 10

I områdene B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen Nord, kapitel
II gjøres gjeldende (tilgrensende plan i øst).

§ 11

I område B3 skal planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen, gjøres gjeldende.
Lik arealformålet som i planen er regulert for Boliger (tilgrensende plan i sør).

b.

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

§ 12

I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, frittliggende
tett småhusbebyggelse og/eller rekke-/kjedehusbebyggelse.

§ 13

Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i mindre delområder hvor hvert delområde skal
ha atkomst fra Nylandsvegen. Det opparbeides felles veger i hvert delområde med
snumulighet for hver boenhet.

§ 14

Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 60 % av tomtas netto areal jfr. H-2300
veileder grad av utnytting. Det skal etableres minimum 15 boenheter innenfor
formålet.
Bebyggelse tillates oppført i interne nabogrenser, dette gjelder også i grensen mot
f_UTE1.

§ 15

Bygningers totale byggehøyde skal ikke overstige 9,0 m fra gjennomsnittlig planert
terreng, maks. 8 m ved flatt tak.

§ 16

Boliger skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5
timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15.

§ 17

Det skal anlegges 2 parkeringsplasser pr. boenhet, herav kan 1 parkeringsplass være
garasje eller carport. Dersom det blir bygd felles garasjeanlegg skal det anlegges 1,5
parkeringsplasser til hver boenhet.
2 stk. sykkelparkeringer skal opparbeides pr. boenhet.

§ 18

Garasjer/carporter tillates oppført i tilknytning til boligene med maks byggehøyde
inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse.
Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og
material-og fargevalg.

§ 19

Ved søknad om byggetillatelse skal det for hvert delfelt utarbeides en utomhusplan
(M1:200) som skal godkjennes av kommunen. Den skal vise:
-

Bygningers plassering og utforming inkl. garasje/carport
Materialbruk på overflater/overganger
Nødvendig belysning av fellesareal
Min. 36 m2 privat hage per boenhet. Privat hage skal være min 6 m dyp.
Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem for både harde og myke
trafikanter
Parkering og snumuligheter inkl. sykkelparkering
Frisiktsone i avkjørsler i henhold til kommunal norm
Utforming av felles utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm
Felles renovasjonspunkt. Disse skal driftes og vedlikeholdes av beboerne i
samarbeid

c.

Lekeplass (Felt f_LEK1)

§ 20

Lekeplass skal opparbeides som vist i planen i henhold til kommunal norm.

Det skal være atkomst med bil til felles lekeplass fra sør for vedlikehold mv. Gangsti
skal opparbeides til lekeområde fra sør (Tostemmen) og til alle delområder innen
planen via felles uteområde.

§ 21

f_LEK1 er felles for rettighetshavere innenfor område BF/BK1, samt for
eiendommene på sørsiden av planområdet (mellom planområdet og Tostemvegen,
øst for ånå).

d.

Uteoppholdsareal (Felt f_UTE1)

§ 22

Arealformålet f_UTE1 skal opparbeides som vist i planen. Innenfor område skal det
tilrettelegges gangvei som knytter arealformålet BF/BK1 til f_LEK1.
For den del av område som også omfattes av bestemmelseområde #2 (§ 33), kan det
etableres trase for overvann og flomvei.

§ 23

Område er felles for rettighetshavere innenfor område BF/BK1.

IV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

a.
§ 24

Kjøreveger (Felt o_V1-2)
Arealformålene o_V1-V2 skal nyttes til kjøreveg med tilhørende anlegg. Kjøreveger
skal opparbeides som vist i planen etter kommunens norm.

§ 25

I nordvestre del av planområdet skal Nylandsvegen stenges for gjennomkjøring mot
Sevland ved oppsett av vegbom. Eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis anledning til å
åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst (dette gjelder også for
offentlige kjøretøy og renovasjon).

b.
§ 26

Gang- og sykkelveg (Felt o_GS1)
Område skal nyttes til gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveg skal opparbeides
som vist i planen etter kommunal norm samtidig med veganlegget for øvrig.

c.

Fortau (Felt o_F1)

§ 27

Område skal nyttes til fortau. Det skal opparbeides samtidig med o_V1 iht.
kommunal norm.

d.
§ 28

Annen veggrunn-teknisk anlegg
Området kan benyttes til grøfter, fylling og skjæringer for veianlegget. Det kan
legges tekniske føringer og bygges støttemurer innfor arealet.

V

Grønnstruktur

a.
§ 29

Friområde
Område skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for flomvann og
overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 33. Øvrig bebyggelse eller anlegg er
ikke tillatt, heller ikke lagring.

VI

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

a.

Sikringssone – Frisiktsone

§ 30

Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I frisiktsonene skal
det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

b.

Faresone – høyspenningsanlegg (Felt H370)

§ 31

Innenfor område går en høyspentlinje. Det kan ikke etableres innretninger for varig
opphold innenfor fareområde – høyspent.
Dersom høyspentlinjen blir fjernet vil reguleringsformålet faresone utgå og øvrig
arealformål gjort gjeldende.

VI

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

a.

Bestemmelseområde - utforming - støttemur (felt #1)
Innenfor bestemmelsesområde #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m.

§ 32

b.
§ 33

Bestemmelseområde – utforming – overvannshåndtering og flomvei (felt #2)
Innenfor bestemmelseområde #2, kan det etableres trase for overvann og flomvei.
Traseen skal være felles privat.

c.
§ 34

Bestemmelseområde – utforming – sokkeletasje (felt #3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 skal bebyggelsen ha sokkeletasje.

VII

Rekkefølgebestemmelser

§ 35

Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent plan for håndtering
av overskuddsmasser.

Matjordressurser, som blir til overs ved gjennomføring av planen, skal gjøres rede for
og benyttes i landbruksmessig sammenheng. Deponeringsplan skal utarbeides før
borttransport og godkjennes av landbruksavdelingen i kommunen.
For andre typer overskuddsmasser enn matjordressurser, skal gjenbruk vurderes før
deponering andre steder. Eventuelt flytting av overskuddsmasser skal holdes til
nærmiljø.

§ 36

Før det blir gitt igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent teknisk plan for
hele planområdet.

§ 37

Før det blir gitt igangsettingstillatelse innenfor BF/BK1 skal Nylandsvegen være
stengt med vegbom. Vegbom og eventuell midlertidig løsning for anleggsperioden
skal fremgå av teknisk plan.
Anleggstrafikk skal skje via Tostemvegen. Anleggsveien skal ha minimum standard
for bruk med personbil iht. godkjent teknisk plan for å sikre adkomst for
eksisterende boliger under anleggsperioden.

§ 38

f_LEK1(med adkomst fra interne felles veger), f_UTE1, o_V2 og o_V1 med fortau
(opparbeides fra eksisterende endepunkt på Tostemvegen og tilknyttes
Nylandsvegen), skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før
boliger innenfor område tas i bruk.
Dersom regulert veg videre nordover i tilgrensende plan ikke er opparbeid, skal
o_V1 opparbeides slik at etablert adkomst østover blir tilkoblet.

§ 39

Fellesareal (driftes og vedlikeholdes av de rettighetshavere innenfor BF/BK1 de er
knyttet opp mot) skal være ferdig opparbeidet før bebyggelsen de er knyttet opp mot
tas i bruk.

§ 40

Ferdig opparbeidde og godkjente offentlige areal skal fradeles og overskjøtes
vederlagsfritt til Karmøy kommune før bebyggelsen innenfor planområdet tas i bruk.
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Kapittel 1 : Bakgrunn for planarbeidet
Utbygger har engasjert Ing. Reidar Bjelland og RH Oppmåling AS til å bistå ved
utarbeidelse av planforslaget.
Hans J. Rasmussen Prosjekt AS Pb 204, 4296 Åkrehamn er initiativtaker, eier og utbygger
av område: Omsøkt areal berører i all hovedsak kun gnr.12, bnr. 175 som byggefirma Hans
J. Rasmussen Prosjekt er eier av.
Sentrale personer i planarbeidet er:
1. Bergitte H. Flatebø, Rådhuset, 4250 Kopervik
2. Aage Steen Holm, Rådhuset,Karmøy kommune
3. Andor Rasmussen, Hans J. Rasmussen Prosjekt AS
4. Ing. R. Bjelland, Esebjør 36, 4270 Åkrehamn
5. RH Oppmåling, Åkrehamn

tlf 52 857500
« 52 857500
« 905 63 737
« 977 86 478
« 417 62 790

Bakgrunnen for denne omreguleringen er ønske fra utbygger om å få utnyttet arealet til
boligetablering.
Reguleringssaken omfatter følgende dokument:
1. Reguleringsplan, målestokk 1:1000.
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse (dette dokument) m/vedlegg (ROS – analyse, skisse situasjonsplan,
skisse teknisk plan, notat vedr. truede arter)
Dokument 1 og 2 er juridiske dokument som skal utfylle hverandre.
Konsekvensutredning
Vi har, i overensstemmelse med Karmøy kommune, vurdert at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning. Planen er i hovedtrekk overensstemmende med overordna
planer og andre myndigheters krav og synspunkter.
I vest har vi imidlertid foreslått en liten formålsendring i forhold til kommuneplanen.
Denne viser en liten del av et stort friluftsområde som i plan er foreslått endret til
boligformål. Angjeldende areal er meget begrenset (kun 450 m2) og er trekantet i utforming
som skjærer seg inn i boligarealet – se kartutsnitt under. Topografien her er sterkt
skrånende mot vest, ca. 250 o/oo.
Planen vil, etter endringen, få en naturlig avgrensing av boligområde i vest med en rett
grenselinje som følger eiendomsgrensen mellom 12/175 og 12/32.
Som nevnt er område sterkt skrånende med fjell i dagen og store steinblokker i overflaten.
Det har vært nyttet til beite, men ikke til fylldyrka mark slik det er betegnet i markanalysen.

Figur 2 Utsnitt kommuneplan

Kapitel 2: Planprosessen
Ing. Reidar Bjelland har, i samarbeid med RH Oppmåling AS, utarbeidd planforslaget samt
varslet berørte grunneiere/naboer/organisasjoner om oppstart av planarbeidet. Offentlige
myndigheter er også skriftlig varslet.
Videre er reguleringsarbeidet annonsert i Karmøynytt og på www.karmoy.kommune.no,
jfr. krav i PBL til digital kunngjøring..
Innkomne merknader og uttalelser som er mottatt i forbindelse med oppstart av
planarbeidet er vurdert og i størst mulig grad hensyntatt.
Frist for innspill ble satt til 9. feb. 2018.
Karmøy kommune er planstyresmakt og har ansvar for viderebehandling av planen.
Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å kreve konsekvensanalyse.
Det pågår ikke andre planarbeider i område.
Innen svarfristen har vi mottatt i alt 8 merknader, 5 fra offentlige myndigheter og 3 fra
private personer – disse følger som vedlegg.

Følgende merknader er mottatt og kommentert:
1

Fylkesmannen i Rogaland
Merknad datert 26.01.18:
Skriver at planarbeidet må sikre tilstrekkelig lekeareal og grøntområde i tråd med
gjeldende overordna planer og retningslinjer. Videre må vektlegges
landskapstilpasninger og estetiske gode planløsninger.
Kommentar:
Leke- og uteoppholdsareal innen planområde er ivaretatt og tilfredsstilt ut fra gjeldende
forskrifter og kommunale normer.
Det er regulert et felles uteområde øst/vest (f_UTE1) som er sammenbundet med et større
lek-/uteoppholdsareal sentralt i boligområde.
Dette grøntdraget grenser mot boligfelt Tostemmen og utrustes med lekeområde, ute- og
oppholdsplasser mv.
Det kan også opplyses at det kun er ca. 200 m til Karmøys uberørte natur- og
utmarksområder (LNF) som nås via Nylandsvegen og en gammel «kjerreveg» i utmarka.
Det er et godt og trafikksikkert vegnett i nærområdene samt videre til skole, barnehager mv..
Gangveger/fortau er fremført til omsøkt område fra sørvest mot Tjøsvold barnehage,
Gringhaug skole, Åkrehamn ungdomsskole, idrettsanlegg og sentrumsområdet.
Merknad er hensynstatt.

Figur 3 Oversiktskart

2.

Fylkesrådmannens regionalavdeling.
Merknad datert 07.02.18 :
Fylkesrådmannen forutsetter at planforslag er i tråd med overordna planer og
anbefaler høyere botetthet enn varslet legger opp til.
Gjør også oppmerksom på gjeldende krav til uteoppholdsarealer og trafikkareal.
Kommentar:
Planforslaget er stort sett i tråd med overordna planer – unntatt et lite areal (0,45 da) i vest
som er foreslått endret fra friluftsareal til boligformål – knfr. avsnitt Konsekvensanalyse side
4.
Videre har vi i forslaget lagt opp til større boligutnyttelse enn skissert i varslet, slik
Fylkesmannen ønsker.
Lek-og uteoppholdsarealet er ivaretatt ut fra kommunens norm for slike arealformål.
Arealstørrelsen består av 20 m2 pr. boenhet nærlekeplass og 36 m2 privat hage for hver
boenhet, mer detaljer rundt dette finner man i KAP 5.5. Område er sentralt beliggende,
trafikksikkert og solrikt samt skjermet fra sjenerende nordvind.
Arealkrav for uteopphold sikres gjennom krav om areal for privat hage og vi anser
begrensningen på utnyttelsesgrad i BF/BK1 kombinert med krav om privat hage mot
begrensningen på areal satt av til Lekeområdet som begrensende nokk for å sette et absolutt

tak for antall boliger det er mulig og designe innenfor planområdet, det er her ønsket og
bygge 15 boliger innenfor planområdet, men det er ikke satt et absolutt antall boenheter i
bestemmelser.
Merknaden hensynstatt - for øvrig vises også til kommentarene vi har avsagt til merknad 1.
3.

Fylkesrådmannens kulturavdeling
Merknad datert 29.01.18 og 07.02.18.
Fylkesrådmannens kulturavdeling har vært på befaring og har på bakgrunn av
denne ingen merknader til planene. Tar forbehold om eventuelle senere funn.
Kommentar:
Tatt til etterretning. Evt. senere funn skal bekjentgjøres ovenfor ansvarlige myndigheter,
dette er forutsatt i planbestemmelsene.

4.

Statens Vegvesen.
Merknad datert 29.01.18.
Statens vegvesen har ingen merknader til planene.
Kommentar:
Tatt til etterretning.

5.

Haugaland Kraft Nett AS (HK)
Merknad datert 29.01.18.
HK gjør oppmerksom på eksisterende høyspentlinje i sørvest. Denne må hensynstas
på reguleringsplanen ved å regulere en 16 m bred faresone i traseen.
Videre gjør de oppmerksom på farer ved anleggsarbeider nær denne
høyspentlinjen/jordkabler.
Vedlegger kopi av eksist. strømnett i område.
Kommentar:
Tatt til følge i planforslag og ROS-analyse.
Ved anleggsarbeider må det også vertikalt være min. 8 m fra terreng til linjestrekk.
Avstanden er målt til mellom 8 - 9 m.
HK har i skriv til utbygger opplyst at de har til hensikt å fjerne luftestrekket i inneværende
år og legge kabelen i jord i annen trase. Når dette er gjort vil fareformålet bli fjernet og
hovedformålet gjelde.

6.

Nabo, eier av gnr. 12, bnr. 59, og 145, Gunvor J. Sevland
Merknad datert 12.01.18.
Ønsker ikke at hennes eiendommer skal innlemmes i denne reguleringsplanen.
Kommentar:
Dette er delvis tatt til følge – gnr.12, bnr. 145 er ikke medtatt i planområde slik som skissert i
nabovarslet.

Plangrensen følger stort sett grenselinjene for 12/175, men grunnen under Nylandsvegen
(kommunal veg) eies av 12/59 og denne vegen er inntatt i planområde.
Utbygger har imidlertid, etter at merknaden fra G. Sevland kom inn, hatt møte med eiers
barn som på vegne av eier har akseptert at veggrunnen inngår i ny plan og blir del av ny
Nylandsveg. Videre ble det avklart at bom skulle monteres i grenseområde 12/59-175 og at
eier skulle få anledning til å åpne bommen ved transport til sine eiendommer i øst.
7.

Nabo, eier av gnr. 13, bnr. 586, Monika Sarkkinen
Merknad datert 21.01.18.
Lurer på hvilke planer tiltakshaver vil ha for eksisterende lekeplass som er regulert
og opparbeidd innen reg.plan Tostemmen. Mener at denne «tilhører» Tostemmen.
Kommentar:
Tiltakshaver foreslår at denne lekeplassen, som er regulert i reguleringsplan Tostemmen, blir
tatt inn i denne planen og utvidet mot nord slik at den også kan nyttes av alle beboere innen
både Nylandstoppen og Tostemmen.
Lekearealet er 620 m2. Kommunal norm sier at lekearealet skal være min.20 m2 pr boenhet.
Lekeplassen skal betjene 8 eksisterende boliger beliggende i plan Tostemmen og 15 boliger i
ny plan for Nylandstoppen, totalt 23 boenheter. Iflg. planen skal da totalt lekeareal være min.
460 m2
Eksisterende lekeplass eies av Karmøy kommune, men skal vedlikeholdes av brukerne. Den
bærer imidlertid preg av dårlig vedlikeholdt og trenger en oppgradering. I forbindelse med
utbygging av Nylandstoppen vil eksisterende lekeplass bli utvidet og hele plassen oppgradert
etter kommunens norm for felles lekeplasser.
Arealet eies som nevnt av Karmøy kommune og område kan selvsagt nyttes av alle beboere i
område som sokner til plassen.

8.

Naboer til Nylandsvegen v/ Glen Vea
Merknad datert 11.02.18.
8 stk beboere i område har signert et skriv hvor de protesterer på at Nylandsvegen
blir stengt for gjennomkjøring. Hevder også de har vegrett over denne vegen.
Kommentar:
Nylandsvegen er en offentlig kommunal veg som har og vil bli vedlikeholdt av kommunen. I
planforslaget har vi tatt utgangspunkt i eksisterende reguleringplaner i område (plan 278
Tostemmen og plan 293 Tostemmen nord.
Reg.plan Tostemmen nord, som ble vedtatt 15/2 2005. viser at Nylandsvegen skal stenges
for gjennomkjøring mot Sevland når Tostemvegen er forlenget frem til dagens Nylandsveg.
Dette er vedtatt i nevnte plan da eksisterende Nylandsveg til Sevland og FV 47 ikke er
dimmensjonert for den merbelastning som da kan oppstå..
Dette tilsier at eksisterende beboere øst for krysset Nylandsvegen/Tostemvegen, i likhet med
øvrige nye beboere i boligfeltet, må bruke Tostemvegen som ny atkomstveg for kjørend.

Nylandsvegen mot Sevland kan imidlertid nyttes til gang-og sykkelveg for disse beboere.
Dette er, som beskrevet ovenfor, ikke noe nytt som har oppstått i denne plansammenheng,
men har vært vedtatt og bestemt siden 2005 da reg.plan Tostemmen Nord ble behandlet.
Etter oppstartmøte med kommunen kom en frem til at boligene på Nylandstoppen også kunne
få atkomst til Tostemvegen og dermed stenge Nylandsvegen for gjennomkjøring i vestre del
av planområde.
Merknad ikke tatt til følge.

Kapittel 3: Planstatus
3.1

Fylkesdelplaner/regional plan
Fylkesdelplanen for universell utforming sier:
I fylkesplanen for universell utforming er det ei overordna målsetting at universell
utforming skal være strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal være innarbeidd i alle reguleringsbestemmelser der dette
er relevant. Ovenstående har vi inntatt i reguleringsbestemmelsene.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet har som 2. prioritet fortetting
utenfor sentrumsområder og skisserer min. 2,5 boliger/daa. Avstanden til sentrum
er ca. 1400 m. Planforslaget legger opp til en tetthet på omkring 2,2 boliger/da.
Tettheten i et område må ses i forhold til stedets karakter, hvor det i dette tilfellet er
vurdert som et godt argument for å legge seg noe under kravet. Tetthet iht.
foreliggende planforslag glir fint inn som siste område som får regulert adkomst
via Tostemvegen og som blir liggende langs sørsiden av Nylandsvegen. Langs
Tostemvegen og sørsiden av Nylandsvegen er det avsatt områder til eksisterende
boligbebyggelse i kommuneplanen, som på eiendommer opp mot planområdet
består av eneboligbebyggelse. På nordøstsiden av Nylandsvegen er det avsatt et
større, ubebygd område til fremtidig boligbebyggelse med krav om
reguleringsplan. Med tanke på områdets beliggenhet vises det for øvrig til at det
ligger omkring 1,4 km fra sentrum i Åkrehamn, i enden av Tjøsvold øst på feltet
Tostemmen, som en glidende overgang til en mer spredt boligbebyggelse på
Sevland.

3.2

Kommunale planer
I kommuneplanen er område vist utnyttet til boligformål, jfr. kartutsnitt under med
unntak av et lite trekantareal (450 m2) i skråningen mot vest. Dette arealet er i
kommuneplan vist som friluftsareal, men foreslått endret til boligformål i
planforslaget.
Nevnte areal er meget arealbegrenset og har en unaturlig grenseutforming ( se
kartutsnitt nedenfor) )som ved foreslått endring vil gi en rett grenselinje som
samtidig er overensstemmende med dagens eiendomsgrense mellom 12/32 og

12/175. Videre er arealet sterk skrånende, ca. 25 % helning, med fjell i dagen og store
steinblokker.
Det er i kommuneplanen avsatt store grøntområder vestenfor planområde som ikke
vil bli berørt i negativ forstand av denne marginale planendringen som er foreslått.

Figur 4 utsnitt fra kommuneplan

3.3

Reguleringsplaner i område
Reguleringsområde er stort sett uregulert, kun et mindre areal i øst er regulert til
gangveg og friluftsområde og inngår i reguleringsplan for Tostemmen nord, plan
nr. 293.
Den delen av friluftsarealet som er beliggende sør for Nylandsvegen er inntatt i
denne planen og gitt formål uteoppholdsareal. Formålsgrensen mot boligområde,
er noe retningsjustert for å få en bedre tilpassing til tilstøtende boliger, men
arealstørrelsen er stort sett opprettholdt.
I sør grenser planområde til eksisterende plan nr. 278, Tostemmen hvor tilstøtende
areal er boligformål og felles lekeplass. Lekeplassen er innlemmet i ny plan og det
forutsettes at denne skal fornyes og opparbeides iht. kommunens lekeplassnorm.

Figur 5 Utsnitt av dagens reguleringsplaner, planområdet vårt i lilla, (inkluderer lek mot sør).

Kapittel 4: Dagens situasjon
4.1

Lokalisering og dagens bruk
Området ligger på «Sevlandsgarden», men grenser i sør til boligfelt
Tostemmen/Tjøsvold øst. I dag har reguleringsområdet atkomst til Nylandsvegen
og nordover mot Sevland.
Kjøreadkomst vil imidlertid bli via vegforlengelse av eksisterende Tostemveg fra
Tjøsvold øst og frem til kryss med Nylandsvegen. Kommunen har vurdert at
Tostemvegen er dimensjonert for belastningen fra planområdet og at dette blir et
naturlig felt å ta som siste boligområde via Tostemvegen. For avsatt boligområde i
kommuneplan nord for Nylandsvegen må det tilrettelegges for ny vegløsning. Mot
Sevland vil gående og syklende kunne bruke Nylandsvegen.
Det er også sammenhengende fortau/gangveger fra reguleringsområde til
Åkrehamn sentrum, avstand ca. 1400 m.
Arealet har tidligere vært nyttet til beitemark, men har ligget brakk de siste 5-10 år.
Arealet har tydeligvis vært lite interessant å utnytte i landbrukssammenheng.
Det er forholdsvis kort veg til barnehager og skoler på Sevland eller
Grindhaug/Åkrehamn, ca. 1 km hver veg.
Planområde med boligareal, veg-/parkeringsanlegg og lekeplass er ca. 8 da.

Figur 6 – Orienteringskart

4.2

Topografi
Planområde ligger «høyt i terrenget, er småkupert og forholdsvis flatt, men den
vestre del skråner sterkere ned mot Tjøsvoldsbekken/Tjøsvoldsvannet.

4.3

Vegetasjon
Arealet har tidligere vært nyttet til beite slik at vegetasjon (busker,trær) stort sett
ikke forekommer.

Figur 7 Nylandsvegen, omsøkt areal til høyre

4.4

Sol og skyggeforhold
Planområdet har fått navnet Nylandstoppen og indikerer dermed at arealet ligger
fritt og luftig med «sol fra morgen til kveld».

4.5

Nyere tids kulturminner
Rogaland fylkeskommunes kulturavdeling har i brev ingen merknader til
planforslaget med henblikk på automatisk freda kulturminner. De skriver
imidlertid at eventuelle funn under gjennomføringen må varsles.
Steingarder, som er sammenfallende med grenselinjer, vil bli bevart i den grad dette
er praktisk mulig..

4.6

Grunnforhold
Område ligger forholdvis høy i terrenget og fast fjell finnes i dagen eller ca. 0,5 m
under overflaten.

4.7

Støyforhold
Område er ikke beliggende i nær tilknytning til større støykilder som trafikk,
industri o.l. Spesielle støydempende tiltak anses ikke nødvendig, utover kravene
som fremkommer i Plan-og bygningsloven.

4.8

Landbruksinteresser
Eiendommen (12/175), som planområde stort sett omfatter, er isolert arealmessig og
begrenset av veger, steingarder (boliger) og skiftelinjer. I dag ligger område brakk
og ubenyttet, men har tidligere vært nyttet til beiteområde, kanskje også delvis
dyrka mark.
Heller ikke de omkringliggende arealene videre nordover mot Varne er i dag i
landbruksmessig drift.
I NIBIO’s arealoversikt er eiendommen klassifisert etter følgende klasser:
Matrikkel
12/175

Fulldyrka
jord
0,5

Overflatedyrka jord
4,9

Innmarksbeite
1,3

Bebygd
areal
0,4

Sum
eiendom (da)
7,4

Figur 8 Landbrukskart utsnitt fra NIBIO markslag.

Et lite trekantareal i sørvest er betegnet som dyrka mark. Dette må bero på en
feilregistrering da arealet er sterkt skrånende (20-25 % helning) og overflaten består
delvis av store steinblokker og fjell i dagen – se nedenstående bilde.

Figur 9 Bilde av jordteig betegnet som dyrka mark i NIBIO-kart.

Kommuneplanen har avsatt store arealer fra Tostemmen videre mot nordover til
Sevland,Varne til boligformål og dermed indikert at boligutbyggingen for Åkra i
hovedsak skal skje her.
Disse signal har både lokale og fylkeskommunale landbruksmyndigheter vært med
å vedta og antas å indikere at arealene har lav landbruksmessig interesse.

4.9

Beredskap og ulykkesforhold
Planområde ligger helt i ytterkant av dagens bebyggelse og opp mot Karmøys
utmark/friluftsområder og er stort sett skånet for spesielle faremomenter. Ved
ulykke er det imidlertid kort og sikker veg for alle nødetater fra Åkrehamn (ca. 2
km), men også mulig atkomst fra Sevland via Nylandsvegen.

4.10

Eksisterende bebyggelse og grunneierforhold.
På eiendommen står det i dag en rivingsklar eldre bolig og rester etter en løe/uthus
(se bilder). Sør for planområde (Tostemmen) er det oppført eneboliger fra ca. år
2000.
Mot sør er det i forbindelse med opparbeidelse av boligfeltet opparbeidd en felles
lekeplass som foreslås benyttet også av beboerne i denne plan. Lekeplassen foreslås
noe utvidet (ca. 200 m2). Karmøy kommune er grunneier, men den forutsettes
overført og eid av beboerne den skal betjene.
I dag er det 8 eksisterende boenheter som naturlig sokner til lekeplassen, disse er
har fått skriftlig varsel om oppstart av reguleringsarbeidet.
Planforslaget legger opp til 15 nye enheter, dvs. 23 enheter vil totalt bli tilknyttet
lekeområde.
Planområde omfatter stort sett utbyggers eiendom (12/175 og 742).
Nylandsvegen er kommunal, men gnr.12, bnr. 59 eier grunnen. Utbygger har hatt
møte med eierne og det var enighet om at eksisterende veg kunne inngå i regulert
veg i samme trase.

Figur 10 Ruiner av tidligere løe

Figur 11 – Oversiktsbilder – rivingsklart våningshus
Følgende eiendommer er direkte/indirekte berørt av planforslaget:
Gnr.
12

13

Bnr.
175
59,145, 32
145
314
231
465
481
575
582
583
590
640
584
586
581
580
579
585
742

Grunneier
Tiltakshaver
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Karmøy kommune
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør
Privat aktør

Grensene i utbyggingsområde (12/175) er oppmålt.

4.11

Sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område
I PLB av 2008 er krav til ivaretaking av barn og unges interesser i planleggingen
styrket. Alle reguleringsplaner skal etter loven hensynta og legge til rette for gode
oppvekst og levevilkår.
Eksisterende område blir i dag ikke benyttet av barn/unge, skoler, barnehager mv.
til aktiviteter mv.
I nærområdene finnes barnehage på Tjøsvold (850 m) og Sevland (900 m), samt
barneskole på Sevland (900 m) eller Grindhaug (1,2 km). Videre 600 m til Fredtun
bygdahus på Sevland.
Idrettsanlegg og stort uteanlegg finnes ved Sevland barneskole. Til Åkra
idrettsanlegg og Åkrehamn ungdomsskole er det ca. 1,8 km.
Viser for øvrig også til pkt 4.15 angående trafikkforhold til skole mv.
Det er tidligere regulert en felles lekeplass (reg.plan Tostemmen) for de minste
sentralt plassert i område mot sør. Den har meget god beliggenhet med henblikk på
trafikksikkerhet og solforhold, men trenger en oppgradering. Dette vil bli gjort i
forbindelse med opparbeiding av Nylandstoppen boligfelt.

Figur 12 Eksisterende lekeplass utvides og opprustes.

4.12 Teknisk infrastruktur
Offentlig vann- og kloakk vil bli tilknyttet og videreført fra kommunens ledninger i
ende Tostemvegen. Dette gjelder også strøm-og telenett.
Før utbygging skal godkjent teknisk plan foreligge.

I bakken finnes ikke rør som må hensynstas iflg. de opplysninger vi har fått.

4.13

Grønn infrastruktur
Det er viktig for trivselen både blant barn og voksne at det er rikelig tilgang på
grøntarealer som kan nyttes til lek og fri lek samt tilgrensede turområder i skog og
mark.
I dag er planområde åpen mark, kun bebygd med en eldre rivingsverdig bolig og
løe. Også omkringliggende arealer er i dag lite benyttet i landbruksmessig
sammenheng. Arealene nord og øst for planområde er iht kommuneplanen avsatt til
fremtidig byggearealer for boliger.
Nylandsvegen, som i dag ligger i planområdets nordgrense, går videre østover til 2
eksisterende boliger. Den har også i alle år fungert som atkomststi til Sevlands
utmarksområder (ca. 200 m fra planområde) hvor det er stier og «kjerreveger både
sør- og østover til Åkramarka og Karmøymarka forøvrig. Det kan også nevnes at i
starten på stien et det en større skog (Mariaskogen) som har vært nyttet i flere
generasjoner til friluftsformål/lek.
Planområdets nære tilknytting til utmarksområdene gir unike muligheter for å
dyrke friluftsliv og fiske rett utenfor stuedørene. Utmarka, som nevnt, strekker seg
sammenhengende østover til Karmsundet) og sørover Karmøyheiene helt til
Skudeneshavn.
Karmøyheiene består av lynghei, myrdrag, fjellknauser og noe beplantet skog,
hovedsakelig furu, se bl.a. bildet under.

Figur 13 Kjerrevegen fra Nylandsvegen mot utmarka

4.14

Kollektivtilbud
Fra regulert område til busstopp på Sevland er det ca. 600 m, via Nylandsvegen.
Denne vegen har lav trafikktetthet og kjørehastighet.

Bussrutene sør-og nord over Karmøy går hver hel time samt egne skoleruter til
ungdoms- og videregående skoler i Åkrehamn og Kopervik.

4.15 Trafikk- og skoleveg mv.
Trafikken og økningen fra omsøkt område er marginal i forhold til dagens tetthet.
Vegnettet i område og vestover til sentrumsområdene i Åkrehamn med skole og
forretninger har bra kapasitet. Det er kun lokaltrafikk til/fra boligområdene som
belaster vegnettet i dag.
Fra planområde til skole, barnehager idrettsanlegg osv. er det i dag opparbeidd
fortau og gangveger på hele strekningen.
Beboerne sokner imidlertid til Sevland skolekrets. Skolen her er beliggende ca. 900
m fra stedet.
Elevenes skoleveg vil følge Nylandsvegen til Fv47 som krysses via undergang ved
«Statoil». Videre følges Vestre Veaveg hvor det er gang- og sykkelveg frem til
Sevland skole. Samme veg nyttes til Sevland barnehage. Nylandsvegen har ikke
fortau, men lav trafikkbelastning, kun trafikkbelastning fra 10-15 boliger.
Barnehagen ved Tjøsvold øst er et annet alternativ, beliggende i sørvest, ca. 850 m
langs Tostemvegen på fortau og delvis gang-/sykkelveg..

Figur 14 Sevland skole

Kapittel 5: Planforslaget
5.1

Overordna ide
Planen har som utgangspunkt å tilrettelegge for bygging av min. 15 nye boliger
med tilhørende anlegg som veger, gang-/sykkelveger, lekeplass, friområder, felles
avfallsplass o.l.

5.2
SOSI
KODE
1610
1800
1600
3040
2018
2011
2011
2012
1110
1110
1110
2015

Arealbruk:
AREALFORMÅL
Lekeplass
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Uteoppholdsareal
Friområde
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Kjøreveg Tostemmen
Kjøreveg Nylandsvegen
Fortau
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 293
Boligbebyggelse fra plan 278
Gang- og sykkelveg
Planområde totalt

FORMÅL
NAVN
f_LEK1
BF/BK1
f_UTE1
FRI
AVT
o_V1
o_V2
o_F1
B1
B2
B3
o_GS1

AREAL
m2
615
5870
694
173
315
269
493
80
84
16
5
27
8468

AREAL
daa
0,6
5,9
0,7
0.17
0,3
0,3
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
8,5

Fig. 15 Arealformål

5.3

Plangrenser
Plangrensene følger stort sett eiendomsgrensene til hovedbruket 12/175 og
eksisterende veger/gangveger. Hovedbruket gnr.12, bnr. 175 er nylig oppmålt.
Man ble nødt til å utvide plangrensen ned til Ånå for å tilrettelegge for flomvei (se
KAP 5.13).

5.4

Offentlige arealer – eiendomsforhold
Planen legger opp til at regulert veg o_V1 m/fortau (forlengelse Tostemvegen og
«o_V2» inkl. snuplass (Nylandsvegen) skal være i kommunaleie og driftes av
kommunen. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at Nylandsvegen driftes også i
dag av kommunen.
Videre skal tilhørende vann-og avløpsledninger beliggende i disse vegene være
offentlig eid og skal driftes av Karmøy kommune.

5.5

Lek- og uteoppholdsarealer
Kommunen stiller krav til privat og felles lek- og uteoppholdsarealer i egen norm
og denne skal oppfylles.
Tilkomst
I planforslaget er eksisterende felles lekeplass på Tostemmen i sør, tenkt utnyttet og
utvidet og inngår som felles lekeplass også for dette boligområde. Denne
lekeplassen ligger meget godt skjermet for trafikk oppfyller krav til gode
solforhold.
Lekeplassen er i dag i dårlig forfatning og vil bli opprustet i forbindelse med
utbygging av planområde.
Antall boliger
Felles lekeplass kan benyttes av alle 15 boligene i planområde samt 8 eksisterende
boliger på Tostemmen som sokner til lekeplassen. Plassen skal eies og
vedlikeholdes av brukerne i fellesskap.
Hver bolig får privat uteoppholdsareal på min 36 m2 på bakkenivå i tillegg tillates
det å bygge balkonger, dette vil fremgå ved søknad om oppføring av boligene.
Felles Lek og Uteopphold
Planforslaget viser en felles lekeplass på 620 m2 samt et felles uteområde på 690 m2
som skal nyttes til felles oppholdsrom (normen krever 30 m2 felles
uteoppholdsareal per boenhet, som i foreliggende planforslag anses dekket
gjennom felles uteoppholdsareal og krav til min. 36 m2 privat hage per boenhet).
Til felles lekeplass skal det iht. til kommunens norm avsettes min 20 m2 pr. boenhet,
herav min 20 m2 til lek, det fremgå av regnestykket at det er snakk om 8+15 enheter
(23), det eksisterende arealet avsatt til LEK har et potensiale til å støtte 31 boenheter
(620/20 m2=31)
Ovennevnte gir en gjennomsnittlig arealbruk pr. bolig til lek på 620/23 = 27 m2
Normens minimumskrav skal dermed være godt ivaretatt.
Før utbygging av delfeltene skal det foreligge godkjent plan for utforming av lek-og
felles oppholdsarealer.

Fig. 16 Eksisterende lekeplass trenger en total rehabilitering.

Fig. 17 Eksempel på apparater/felles utstyr

5.6

Bebyggelse, struktur og tiltak. ved (Felt B1-3)

5.6.1

Boligbebyggelse (B1-3)
I følgene boliger føres bestemmelser i eksisterende reguleringsplaner videre, de er
berørte ved justering av formålsgrenser til kjørevei o_V1 og dens tilhørende
tekniske veigrunn (AVT).
I arealformålet B1-2 skal planbestemmelsene for plan nr. 293, Tostemmen
(tilgrensende plan i øst). Nord, kapitel II gjøres gjeldende. I område B3 skal
planbestemmelsene for plan nr. 278, Tostemmen (tilgrensende plan i sør), gjøres
gjeldende. Lik arealformålet som i planen da er regulert for Boliger.

5.7

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Felt BF/BK1)

5.7.1

Utnytting og tomtestørrelser
Planforslaget legger opp til en maks utnyttingsgrad (BYA) på 60 % for konsentrert
og frittliggende småhus. Det er avsatt byggearealer på totalt 5,9 da som i
gjennomsnitt gir en tomtestørrelse på ca. 400 m2. Det gjør oppmerksom på at felles
veger m.m. inngår i arealet
Tomtestørrelsene vil variere fra min. 200 m2 som ved 60 % BYA gir et beregnet
bebygd areal på maks 120 m2. Gjør oppmerksom på at areal til garasjer og
parkeringsplasser på bakkenivå inngår i BYA-arealet.

5.7.2

Bebyggelse (Felt BF/BK1)
I arealformålet BF/BK1 skal bebyggelsen bestå av kombinerte formål, bebyggelsen er
ikke bestemt her, men skal følge planens reguleringsbestemmelser vedr. størrelser,
utforming, høyder, plassering mv. Videre skal bebyggelsen ivareta tilfredsstillende
solforhold og ikke minst brannforskriftene. Boligene vil bli tilpasset
terrengformasjonene slik at større inngrep unngås.
Struktur
Innen område BF/BK1 kan det det oppføres både frittliggende og konsentrert
småhusbebyggelse. Boliger/uteområder skal prosjekteres av fagkyndige og tilpasses
terreng og innenfor krav fastsatt i planbestemmelser og PBL loven. Boligene skal
oppføres i maks 2 etasjer og ha en utnytting på maks BYA=60 %. I bestemmelsene
legges det også opp til at deler av bygningsmassen kan plasseres i grensene mellom
tomtene.
Arealformålet BF/BK1 kan deles opp i flere mindre delområder hvor hvert
delområde skal ha atkomst fra Nylandsvegen. Det kan opparbeides felles gatetun i
hvert delområde med snumulighet for hver boenhet.
Planarealet ligger på en høyde og skråner ned mot Tjøsvoldvannet i vest og delvis
mot nordøst. I østre del går det et myrdrag nordover (grøntdrag).

Av hensyn til landskapstilpasning vil ebyggelsen i skråningen mot vest vil bestå av
boliger med underetasje. Underetasjens vestfasade vil bli «åpen», mot øst vil
underetasjen bli ført inn i bakken. Videre er det bestemmelse om å etablere
terrengmur vest for første boligrekke, men at denne ikke skal overskride 2m, som
også ivaretar at tiltaket ikke blir et skjemmende element sett fra friområde i vest.
Privat hage skal være min 6 m dyp og utgjøre et areal på min >36m2.
Lekeplass
Lekeplassen vil bli opparbeidd etter kommunens norm. Situasjonsplan for plassen
innsendes kommunen for godkjenning i forbindelse med godkjenning av tekniske
planer.
f_LEK1 skal disponeres og vedlikeholdes av rettighetshaverne i område BF/BK1
samt 8 eksisterende eneboliger på Tjøsvold (Tostemmen) som naturlig sokner til
denne lekeplassen. Det skal avsettes min. 20 m2 nærlekeplass pr bolig, og dette
inkluderer boligene sør for planområdet.

Figur 18 Forslag til bebyggelsesplan

5.8

Samferdselsanlegg.

5.8.1

Vei (o_V1-2)
Ved utarbeidelse av planen er det tatt utgangspunkt i eksisterende veger og
kommunens vegnorm. Ut fra planområdets størrelse og antall boenhet er det valgt 2
vegtyper:
Veg o_V1 m/fortau er forlengelse av Tostemvegen. Vegen reguleres i 9 m bredde og
asfalteres i 7m bredde, med innsnevring etter krysset, for å tilpasse seg eksisterende
regulering mot nord.
Veg o_V2 er i samme trase som eksisterende Nylandsvegen, men bygges iht.
kommunens vegnorm. Vegen reguleres i 6 m bredde og asfalteres i 4 m bredde,
ellers er veien blokkert med bom mot vest, hvor eier av gnr. 12, bnr. 59 skal gis
anledning til å åpne/lukke bommen for tilkomst til sine eiendommer i øst.
o_V1, Tostemvegen, skal tilknyttes eksisterende veg i sør. Langs eiendom 13/590 er
det langs vegen oppført en støttemur i vel <1 m høyde. Denne er feilplassert.
Innmåling på stedet viser at dagens plassering av støttemur i utgangspunktet ligger
ca. 0,5 m fra fortauets asfaltkant og er over 1,3 m høyde. Dette betyr at muren av en
eller annen grunn ikke er oppført iht. gjeldende vegnorm som sier at murer over 0,5
m skal oppføres 1 m fra reg. vegkant.

5.8.2

Felles veg og parkering for BF/BK1
Parkering vil skje på hver enkelt eiendom og vises på situasjonsplaner. Det skal
være plass til 2 parkeringsplasser på hver eiendom inkl. garasje/carport. Videre skal
det være avsatt plass til 2 sykkelparkeringer. Felles veger kan benyttes som snuplass
for tilhørende eiendommer.
Frisikt i vegkryss mv.
Innen frisiktsonene skal det være fri sikt i forhold til tilgrensede veg. Det må ikke
etableres planter, murer m.m. høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum.

Figur 19 Normalprofil veg o_V1 (Tostemvegen) og o_V2 (Nylandsvegen)

5.9

Avfallshåndtering - felles plass
Det vil bli opparbeidd felles avfallssorteringsplass langs o_V2 for boligene. Plassen
skal eies, driftes og vedlikeholdes av beboerne i fellesskap.
Plassen skal utformes og dimensjoneres iht. kommunens reglement. Plan, som viser
plassering med kapasitetsberegning, skal oversendes kommunen for godkjenning
samtidig med byggesøknad for 1. delfelt.
Plassen skal være ferdig opparbeidd før boligene kan tas i bruk.

5.10

Teknisk infrastruktur

5.10.1 VA ledning og prinsipper
VA ledningene tilknyttes eksisterende kommunale ledninger i Tostemvegen.
Spillvannsledningene vil bli lagt med gravitasjon i størstedelen av planområde. I
skråningen mot vest ned mot Tjøsvoldbekken kan det bli aktuelt å pumpe
spillvannet gjennom et privat anlegg opp til gravitasjonsanlegget som er offentlig.

Overvannet fra område blir delt pga. terrengformasjonen, 2/3 av området har fall
mot øst og resterende mot vest. Østlig område består av 7 boliger som blir tilknyttet
eksisterende 600mm rør og flomtrase til friområde i øst.
Vestlig område består av 8 boliger som får gravitasjonsledning som vist i planen
frem til plangrense og deretter i åpengrøft frem til bekk / åna.
Det er vist fordrøying fra planområde som skal ivareta differansen slik at bekk / åna
ikke blir merbelastet. Ny privat bekk skal dimensjoneres i teknisk plan og
dimensjoneres for ca. 20 l/s og flommengde som er beregnet vannmengde fra
område i dag.
Prinsippskisse for løsning av VA-anlegg er vedlagt planbeskrivelsen.
Brannvanndekning forutsettes ivaretatt via eksisterende kommunale ledninger.
Disse har god kapasitet. Beregninger vil bli vedlagt prinsippskissen VA-anlegg.
5.10.2 Strømnett
Haugaland Kraft skal utarbeide planer for energiforsyning av boligene etter en
konkret søknad.
Eksisterende høyspentlinje, som krysser område i sørvest, vil bli vurdert sanert i
samarbeid med Haugaland Kraft. Før linjen er sanert kan det ikke bygges noe i den
trase som er vist på plan.
5.10.3 Bestemmelseområde
Støttemur (#1)
Innenfor bestemmelsesområdet #1 skal det opparbeides støttemur, støttemur tillates
ikke høyere enn 2m, muren skal gjøre det mulig å utnytte planområdet bedre, slik at
boligene skal få et bedre privat uteareal.
Trase for VA ledning (#2)
Innenfor bestemmelsesområde #2, kan det etableres VA trase og flomvei, dette skal
fremgå i teknisk plan.
Sokkeletasje (#3)
Innenfor bestemmelsesområde #3 (i skråningen mot vest) skal bebyggelsen ha
sokkeletasje av hensyn til landskapstilpasning.
Skissene under viser to snitt gjennom planområde i vest, snitt A og B. Boligene
lengst vest er planlagt to etasjer, der første etasje har inntilfylling mot øst. Det
samme gjelder også for andre boligrekke. Bestemmelsesområde er lagt slik at det i et
25 bredt belte langs vestsiden av planområdet sikrer at bebyggelsen får
sokkelleilighet (her første boligrekke).

SNITT - A

SNITT – B

5.11

Universell utforming
Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for hhv. universell tilgjengelighet og universell
utforming og eventuelle avvik fra gjeldene forskrift skal redegjøres for ved søknad
om tiltak. Stigning på maks 1:20 skal tilstrebes.

5.12

Sosial infrastruktur
Det vises til forestående post (sosial infrastruktur/barn og unges bruk av område).
Det er avsatt et område på 620 m2 til felles lekeplass for de minste samt regulert et
sentralt fellesområde på ca. 640 m2.
På hver tomt vil det også bli privat grøntareal/terrasser med god avskjerming
mellom byggene, her skal hver bolig ha min. 36 m2 hage.

Gang- og sykkelvegnettet til de forskjellige aktiviteter, organisasjoner, barnehager
og skoler på Sevland/Åkra er godt utbygd.

5.13

Grønnstruktur
Felles uteoppholdsareal
Innen planen er det bl.a. avsatt en grønnkorridor øst/vest (f_UTE1) som kan nyttes
til felles aktivitet og møtesteder.
Den del av arealet som er beliggende i øst mot Tostemvegen er i forhold til
reguleringsplan Tostemmen nord endret fra friluftsareal til felles uteområde.
Bakgrunnen for denne endringen er ønske om å få en bedre utnyttelse av dette
sentrale og mer vindskjermede arealet. Areal er også begrenset og isolert fra det
øvrige friluftsområde nord for Nylandsvegen.
Det kan her også vises til store grøntområder utenfor planområde, fra planområdets
vestside og ned mot Tjøsvoldvannet, videre nordover iht. plan 293 og ikke minst
tilgrensede utmarksarealer (Karmøyheiene).
Friområde
Arealformålet merket (FRI) skal nyttes til rekreasjon og fri lek. Åpen grøft for
flomvann og overvannshåndtering kan etableres i tråd med § 35. Øvrig bebyggelse
eller anlegg er ikke tillatt, heller ikke lagring. Dette er gjort for å kunne håndtere
overvann i planområdet gjennom flomvei til Ånå, se KAP 5.10.1.

5.14

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Ved utarbeidelse av ROS-analysen for område fremkommer ingen spesielle risikoeller sårbarhetsområder som må veies spesiell oppmerksomhet utover det som må
forventes av normale fareområder ved utbygging og senere opphold. ROS –
analysen er vedlagt.

5.15

Miljøkonsekvenser
Område er beliggende på et småkupert område som skråner forholdsvis sterkt
nedover i sørvest. Arealet har hovedsakelig vært brukt til beite
Anleggsgartner Vigdis M. Hansen har karakterisert arealet som «tilsådd beitemark».

Dagens terrengnivå vil stort sett bli opprettholdt og utbygger legger opp til
komplett opparbeidelse av alle uteområder, veger, lekeplass mv. Boligene vil bestå
av rekkehus/frittliggende småhus.
Steingard, som følger grenselinjen i sør mot Tjøsvoldgarden/Tostemmen, bør
bevares i den grad dette er hensiktsmessig og praktisk mulig.
Løsmassene, som blir avdekket over fjell, vil etter planering bli benyttet til dekning
av steinfyllinger og interne plener og grøntareal.
Løsmassene i område vil, i forbindelse med utbyggingen, bli lagt i depo og
tilbakeført område under sluttføringen av utbyggingen. Overskuddsmasse av evt.
matjord forventes å bli lav, men skal borttransporteres og benyttes i
landbrukssammenheng.
Planområde er sentralt beliggende i forhold til offentlige transportmidler med kort
gang-/sykkelforbindelse til buss- og offentlige funksjoner. En utbygging medfører
ikke større klimakonsekvenser enn det en kan forvente i sentrale strøk.

5.16

Naturmangfold (biologisk mangfold/fauna)
Det er gjennom naturmangfoldloven gitt et sett med regler for hvordan man skal
opptre i saker med betydning for naturen med dens biologiske, landskapsmessige
og geologiske mangfold. Viktige forutsetninger i loven er aktsomhetsplikt, føre-var
prinsippet og at vedtak skal fattes på grunnlag av kunnskap om naturmiljøet som
blir berørt.
Naturmangfoldet er lavt innen dette begrensede planområde (kun 8 da). Det har i
tidligere tider stort sett vært nyttet til beite, de siste åra beite for hester.
Vedlegger rapport fra Hageland v/anleggsgartner Vigdis M. Hansen som har befart
område og ikke funnet noen planter som befinner seg på rødlisten.

5.17

Kulturminne
Fylkesmannens kulturavdeling har befart område og signalisert at det sannsynligvis
ikke finnes noen arkeologiske gjenstander. Tar forbehold om å komme tilbake til
nærmere undersøkelser dersom det skulle vise seg ikke å medføre riktighet.

5.18

Lyd, støy, luftkvalitet og forurensning
Områdets beliggenhet, helt i ytterkant av boligbebyggelsen, tilsier ingen problem
for beboerne i forhold til de problemområder som nevnt i overskriften.

5.19

Anleggsfasen
Planområde er begrenset i areal og boligtetthet og ventes utbygd i sin helhet innen
en begrenset tidsperiode.

5.20

Folkehelse
I Folkehelseloven § 4 står det at kommunen skal fremme befolkningens helse,
trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Disse punkt er vurdert i plansammenheng og en kan ikke se at planens innhold vil
gi negative konsekvenser i forhold til å ivareta befolkningens helse, trivsel og risiko
for økt kriminalitet eller sosiale helseforskjeller på en god måte.
Planen legger opp til gode interne boforhold i form av opparbeidde lekeplasser og
felles møteplasser i nærområde. Videre er det gode gang- og sykkelforbindelser fra
område til kollektiv transport, skoler, barnehager og sentrumsområdene for øvrig,
alle under 2 km.
Områdets plassering er unik i forhold til å dyrke frem friluftsliv og andre aktiviteter
samt søke til rolige og avstressede områder.
Negative faktorer som støy- og luktkilder, veg- og trafikkbarrierer samt utrygghet i
form av kriminalitet m.m. er meget lave i bomiljøet.

5.21

Steingard
Skiftegarden i grensen mellom Tjøsvold og Sevland bør bevares i den grad dette er
praktisk mulig.

5.22

Eksisterende høyspentlinje
Høyspentlinje i luft krysser regulert boligområde i sørvest. Det kan ikke oppføres
boliger eller andre byggkonstruksjoner i denne traseen før linjen eventuelt er sanert
eller omlagt.

Fig. 20 – Regulerings forslag, fareområde høyspent, angitt med Rød skravur (H379).
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Uttale - offentlig ettersyn av plan 2113 for Nylandstoppen, Sevland 12/175
m.fl., Karmøy
Vi visert til oversending datert 17.10.2019.
Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 2113 for Nylandstoppen, Sevland 12/175 m.fl. i Karmøy
kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av minimum 15 boenheter i
form av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus). Området er avsatt
til bolig i kommuneplanen, med unntak av et mindre område i vest som avsatt til friområde. I tillegg
omreguleres et mindre område i øst til bolig som er regulert til friluftsområde i plan 293. Området
har tidligere vært brukt til beite.
Barn og unge
Ved å innlemme lekeplassen fra plan 278 for Tostemmen ivaretar planforslaget arealkrav satt til
lekeområde og felles uteoppholdsareal i kommuneplanen og i Regional plan for areal og transport
på Haugalandet (ATP Haugalandet). Opparbeiding av lekeplassen er sikret gjennom rekkefølgekrav.
Det er ikke utarbeidet en sol- og skyggeanalyse, men det opplyses om at lek- og uteoppholdsarealet
har en solrik beliggenhet. Gode solforhold på privat og felles uteoppholdsareal sikres også i
bestemmelsene.
Boligtetthet
Det er satt krav til minimum 2,5 boliger/daa i bestemmelsene for området regulert til kombinert
bebyggelse og anleggsformål (BK/BK1). Vi opplyser om at boligtetthet beregnes med utgangspunkt i
arealer som inkluderer tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne veier og
infrastruktur, og andre tilhørende arealer. Her er det kun beregnet boligtetthet ut fra et arealformål
på 5,9 daa, og ikke for hele planområdet.
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. pbl. § 8-2. Fylkesmannen
fremmer derfor faglig råd om å legge inn et minimum antall boenheter i bestemmelsene som er i
tråd med ATP Haugalandet.
Massehåndtering
Planbestemmelsene sikrer at matjordressurser gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
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sammenheng. Fylkesmannen mener også at det bør sikres gjenbruk av overskuddsmassene i
planbestemmelsene og at ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk og
gjenvinning følges. Vi viser til Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017 – 2040 til veiledning.
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 17. oktober 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for boligbebyggelse kommer i konflikt
med registrerte viktige forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller
gamle gruver. Ut ifra foreliggende informasjon kan vi heller ikke se at planen medfører
uttak av masser som vil omfattes av mineralloven.
DMF har derfor ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for
Nylandstoppen i Karmøy kommune.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Rut Helene Langebrekke Eikeland

seksjonsleder

seniorrådgiver
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Til Karmøy kommune
Vi viser til melding om høring vedrørende detaljregulering for området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet observerer at planen tar høyde for tilstrekkelige mengder
helsemessig trygt drikkevann for boligene som blir en del av planen, jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften). Vi anbefaler tidlig dialog med Karmøy vannverk for å sikre tilstrekkelig kapasitet.

Videre ber vi om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke sprer smitte som kan gi
planteskade. Se informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskade

Med vennlig hilsen
Andreas Sandvik
Førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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Vår dato:

17/5377-26
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Fv. 547- Uttale til høring av detaljregulering for Nylandstoppen - gnr. 12
bnr. 175 m.fl - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 17.10.2019. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Planarbeidet
er i samsvar med kommuneplanen.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningsliner for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesvegen på vegne av fylkeskommunen,
og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Planområdet vil få adkomst via Tostemvegen mot kryss til Fv. 547 (tidligere fv. 47). Statens
vegvesen sine interesser i området er knyttet til fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av
Rogaland fylkeskommune som vegeier.
Planen baseres på at det er Tostemvegen som er hovedadkomstvei fra fv. 547 til
planområdet. For at dette skal fungere i praksis må en stenge Nylandsvegen for
gjennomgang slik at det ikke blir stor pågang i krysset fra Nylandsvegen mot fv. 547.
Statens vegvesen ber om at en regulerer slik at en begrenser gjennomgang til fv. 547 via
Nylandsvegen.
Statens vegvesen vil gjøre oppmerksom på at det regulerte vegsystemet ikke samsvarer med
dagens situasjon når det legges opp til en gjennomkjørsel fra Tostemvegen til
Nylandsvegen.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader til planarbeidet for Nylandstoppen.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region vest

firmapost-vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Med hilsen
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KARMØY KOMMUNE - GNR 12 BNR 175 M.FL - DETALJREGULERING NYLANDSTOPPEN - PLAN 2113 - Høring og offentlig ettersyn
Viser til ovennevnte sak som er sendt til fylkeskommunen.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av min. 15 boenheter i form av
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus og kjedehus) med tilhørende
uteoppholdsareal. Området er avsatt til bolig kommuneplanen, med unntak av et mindre
område som er omdisponert fra friområde til bolig. Det meste av området er ikke tidligere
regulert.
Boligtetthet
Kommunen oppgir i saksdokumentene at planen legger opp til tetthet i tråd med
minimumskravet i regional plan for areal og transport på Haugalandet, 2,5 boliger pr dekar.
Fylkesrådmannen vil peke at den vanlige måten å regne tetthet på, er å inkludere hele
planområdet med felles uteoppholdsareal, internveger mm. i grunnlaget for utrekning.
Hovedveger, aktivitetsflater og større friluftsområder m.m. har normalt vært unntatt. I
denne saken vil det være naturlig å ta utgangspunkt i areal avsatt til bolig
(frittliggende/konsentrert), lekeplass- og uteoppholdsareal. Dette utgjør rundt 7,2 dekar, og
med en tetthet på minimum 2,5 boliger pr dekar jf. ATP Haugalandet utgjør dette krav om
18 boenheter.
Vi mener det er tatt utgangspunkt i et for snevert arealgrunn for å regne ut tetthet, og at
planlagt boligfelt ligger i relativ kort avstand til sentrum og skoler. Fylkesrådmannen gir
faglig råd om at planen bør legger opp til en tettere boligstruktur (f.eks. gjennom
rekkehusbebyggelse) for å følge opp Regionalplanen.
Landskapstilpasning
Planen grenser til friområdet i vest, og har også innlemmet en mindre del av friområdet i
boligareal. Vi ser av kart at terreng heller mot vest, ned mot friområdet. For at boligfeltet
ikke skal virke skjemmende, er det viktig med god terrengtilpassing. Fylkesrådmannen ber
kommunen vurdere om det kan formuleres bestemmelser som sikrer at boligfeltet ikke
framstår som et skjemmende element med store fyllinger sett fra friområdet.
Massehåndtering

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

3201.05.50520
firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Området er i dag stort sett beite. I bestemmelsene er det formulert en bestemmelse om at
matjordressurser som blir til overs, skal gjøres rede for og benyttes i landbruksmessig
sammenheng. Fylkesrådmannen støtter opp om denne bestemmelsen. Vi vi i tillegg peke
på at det sammen med detaljreguleringsplanen også bør ha en plan for håndtering av
også andre typer overskuddsmasser. Gjenbruk bør vurderes før deponering. Det
anbefales å bruke «Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040» til
veiledning.

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens Vegvesen Region Vest

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet

Stefaine Muller
rådgiver
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Detaljregulering av plan 2113 Nylandstoppen, Sevland gnr 12/175
Merknader til detaljregulering

Skisse til VA-plan
Viser til vedlagt skisseløsning til vann og avløpsanlegg for vestre del av området.
Dagens situasjon
Ved grunnarbeidet på min tomt gnr 13, bnr 582, ble det meislet ut for byggegrop og terrasse i
nordvest sommeren 1999.
Det har ikke vært noen antydning til ulemper med avrenning fra området i nord verken da eller
senere.
Ny situasjon.
Det er vist en overvannsledning i adkomstveg fra nord og sørover mot min eiendom, via
fordrøyningsbasseng og til utløpskum som ligger 2 meter fra min grense.
Derfra er det vist overvannsledning vestover til utløp i terreng ved nordvestre hjørne på min
eiendom.
Ved sprengningsarbeier for VA-grøft vil det høyst sannsynlig føre til sprekkdannelser i
fjellrygg mellom min tomt og grense noe som vil gi økt vanninntrengning.
Dessuten vil nye grøfter og utbygning endre avrenningsforholdene på naboeiendommen.
Adkomstveg har vertikal linjeføring med fallretning mot min eiendom (ihht vist flomveg) som
fører til økt fare for avrenning inn mot min eiendom.
Jeg protesterer på det sterkeste på valgt plassering av flomveg.
Slik som detaljreguleringen nå viser, vil dette uansett medføre økt belastning på mitt
overvannssystem, med påfølgende økt risiko for å få overvann i kjeller.

Utbygger vil bli stilt til ansvar for eventuelle vannulemper/vannskader som min
eiendom/bygning eventuelt måtte bli påført.
Jeg ønsker å bli inkludert i arbeidet med valg av løsning, slik at vi sammen kan få til en
løsning som er til beste for alle.
Overvannssystemet for felt vest vil bli privat slik jeg ser det.
Vedlikehold av fordrøyningsbasseng, vegsluker og flomveg vil være opp til beboerne å utføre.
Kommunen på sin side har pr dags dato ikke stilt krav om at vedlikehold av
fordrøyningsbasseng skal utføres av kyndig personell slik det er gjort for private
pumpestasjoner for spillvann.
Etter nærmere 30 års erfaring i bransjen vet jeg at slikt vedlikehold svært sjelden blir ivaretatt
på en tilfredstillende måte (Det er ikke mitt problem mentaliteten).

Trafikkforhold Tjøsvoll øst
Jeg stiller meg undrende til at det påstås at denne utbygningen ikke vil ha noe og si for
trafikksituasjonen på Tjøsvoll øst.

Ser man på trafikken inn østfra i krysset Tostemvegen/Tostembekken vil utbygningen medføre
økt belastning i dette punktet på rundt 67 % (15 nye+3 eksisterende, mot dagens 27).
Se vedlagt kartutsnitt med kommentarer.
Tar man hensyn til at vikeplikten for kjøretøy fra Tostemvegen 160-176 nesten aldri blir
overholdt samt at det er en bratt bakke ned mot krysset, vil risikoen for uhell bli betraktelig økt.
Her frykter jeg mest for små barn på sykkel og aking vinterstid, da disse ikke vil være “synlig
pga siktforhold.
Det har vært flere hendelser, som lett kunne ha fått et alvorlig utfall.

Hovedtyngden av trafikk fra østre del av Tjøsvoll øst går i dag via Sandskeivegen, grunnet
færre fartshumper i forhold til Tostemvegen.
Dessuten er fartsnivået på gjennomgangstrafikken i Sandskeivegen over tillatt hastighet.
De fleste kommunale adkomstveger inn mot Tostemvegen og Sandskeivegen tilfredstiller
dessuten ikke siktkravene i omfang og høyde.
Hekker vokser langt innover på fortau på nevnte veger, noe som medfører at kjørebane blir
brukt når fotgjengere passerer på fortau .
I tillegg er det trær og hekker som vokser inn i kjørebanen som umuliggjør bruk av hele
vegbredden uten å ødelegge speil eller å få lakkskader på kjøretøy.
Jeg forutsetter at kommunen pålegger huseiere å ordne opp i disse forholdene og at kommunen
ordner opp i det som berører dem før ytterligere trafikkøkning tillates.
Flere av krysningspunktene med dårlig siktforhold er barns skoleveg.
Har prøvd å gitt beskjed om dette tidligere uten at nevneverdige forbedringer har skjedd.

Ytterligere fartsregulerende tiltak må på plass snarest i Sandskeivegen og deler av
Tostemvegen.
Har selv vært vitne til stygge hendelser som lett kunne medført dødelig utfall.

Mvh

Thor Arne Ytreland
Eier av 13/582
Vedlegg:
Skisse til VA-løsning
Reguleringskart kryss Tostemvegen/Tostembekken med komentarer
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Hei, ser av kart at veien til boligene går sammen med Nylandsveien.
Det må være permanente fysiske skiller, slik at Nylandsveien ikke kan brukes verken under anleggs arbeidet eller
etter ferdigstillelse.
En betong blokk eller lignende er ikke godt nok, da disse flyttes, eller kjøres utenom.
Det var tidligere mulig å kjøre fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien via en kort (ca 10 m) sykkel og gangsti. Dette førte
til en betydelig økning av trafikk fra Tjøsvoll Øst feltet og inn på Nylandsveien. Dette er ikke lengre mulig, da det nå er bygget to
garasjer som hindrer kjøring.
Det er mer enn nok trafikkbelastning på Nylandsveien som det er i dag, med biler, traktorer, gravemaskiner etc.
Mvh
Geir Tjøsvoll

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2113 - DETALJREGULERING FOR
NYLANDSTOPPEN, SEVLAND - 12/175
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 19/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1, MDG 1).

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

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/1706

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

18.02.2020

EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 18.02.2020

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ 18.02.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 18.02.2020, saksnr. 20/20
Behandling:
1. Hult (Ap) viste til tidligere behandlet klagesak i Medhaugsvegen, vedrørende utbedring av
veg og anmodet om å ta saken opp til ny behandling.
Diskusjon rundt bordet.
HTM anbefaler tiltakshaver å søke på nytt.
2. Østhus (Krf) stilte spørsmål vedrørende trefelling i Visnes, og etterlyste en plan for
opprydding. Hun viste til at kommunen har mange kulturminner og var redd for at disse
ville bli ødelagt i forbindelse med felling av skog.
Det ble opplyst at det er Kobberverkets venner som driver med hogst og opprydding. Videre
ble det opplyst at formannskapets har bevilget penger til Kobberverkets venner til innkjøp av
flisekutter.
3. Storesund (Ap) stilte spørsmål om status for opparbeiding av veg ved Fagervolltunet.
Areal- og byggesakssjef opplyste at grunnerverv gjenstår og at arbeidet tidligst vil kunne
starte opp i 4. kvartal.
4. Hult (Ap) viste til notat vedrørende parkeringshus i Kopervik og ba om følgende:
1. Administrasjonen legger frem hvor mye det vil koste å løfte tilstanden på et akseptabelt nivå med
tanke på at bygget står i sentrum av administrasjonssenteret i Karmøy kommune.
2. Fremdriftsplan
3. Tilstandsrapport utarbeides med kostnadskalkyler
Administrasjonen legger fram opplysningene i et senere møte.
5. Nilsen (H) stilte spørsmål vedrørende kraftig økning i gebyrer i forbindelse med utarbeidelse
av reguleringsplaner.
Diskusjon rundet bordet.
Areal- og byggesakssjef opplyste om at gebyrene vil bli vurdert på nytt i forbindelse med
neste års budsjett.

Vedtak:

