MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtet avholdes digitalt i Teams NB!
28.04.2020
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.
Det blir befaring i forbindelse med følgende saker (tidspunkt ikke avklart):
Sak 34/20 - 66/23 - Avaldsnesvegen, Austreim - Gjerde/støyskjerm mot veg - klagebehandling
Sak 44/20 - Plan 4079 - Detaljregulering for Fjedlasjøen naust, visnes - 82/14

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

33/20

20/1723
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG
TEKNISK OG MILJØ DEN 18.02.2020

TEK

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

BYD

19/6099
69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG
FORSTØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING

BYD

34/20

35/20

36/20

37/20

38/20

39/20

19/1386
38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD -KLAGEBEHANDLING

Type

BYD

19/7357
123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING BK6 BYGG H4

BYD

19/6412
109/1 OG 109/29 - FOSEN - KLAGE, AVSLAG, DELING AV
DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN

BYD

19/2716

15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK
FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING

BYD

40/20

15/4024
72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD BYD

41/20

19/5698
KLAGE FRA NILS W. KROGH PÅ PLAN 4052 KLAGESAK 1

42/20

43/20

44/20

45/20

46/20

47/20

19/5699
KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN
4052 - KALSTØ KLAGESAK 2
19/300
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN

PLA

PLA

PLA

17/2912
PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST,
VISNES - 82/14

PLA

18/5540
PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE
VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5

PLA

17/4858
PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA 148/1042

PLA

19/1514
PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6

PLA

48/20

18/2957
PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 PLA
MFL.

49/20

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

50/20

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

PLA

19/655
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA
KARMSUND HAVN

TEK

51/20

52/20

20/2095
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 24.03.2020

TEK

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/1723

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

24.03.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
DEN 18.02.2020

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 18.02.2020.

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.
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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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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 18.02.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 33/20
Behandling:
Krog (MDG) tiltrådte møtet etter behandling av sakene 33-41og 42.
Rønnevik (MDG) møtte som vara. 9 representanter til stede.

Vikshåland (Sp) hadde følgende merknad til protokollen:
Sak 17/20: Protokollert som Vikingstad i stedet for Vikshåland.
Sak 20/20 pkt. 2: Området som ikke var ryddet etter hogst, var hogd i regi av Karmøy kommune og ikke av
Kobberverkets venner, som det feilaktig ble opplyst i møtet.
Protokollen med denne merknad enstemmig godkjent.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 18.02.2020 med følgende
merknad fra Vikshåland (Sp):



Sak 17/20: Protokollert som Vikingstad i stedet for Vikshåland.
Sak 20/20 pkt. 2: Området som ikke var ryddet etter hogst, var hogd i regi av Karmøy
kommune og ikke av Kobberverkets venner, som det feilaktig ble opplyst i møtet.

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

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
2

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.
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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

4

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
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eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?
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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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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

-::;:
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Tiltak fasade:

Torgeir og Anna Tyse

Balansert ventilasjon: Tiltak uteplass:

)

} nad:
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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:
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Kilde: Vea

Etasje 1.
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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:
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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
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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
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Kilde: Vea

Materialvalg

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

Tre og glass
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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
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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:
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Byggmester Gunleiv Larsen AS - Stoyskjerm
Avaldsnesvegen 56 (Tyse)

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

Leveringsadr.:

Avaldsnesvegen 56

Sign.ansvarlig:

Gnr./Bnr.

66 , 23
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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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SAKSPROTOKOLL - 66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 34/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 597/19.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/6099

Arkiv: GNR 69/80
Sign:

Dato:

Utvalg:

Delegert vedtak
Hovedutvalg teknisk og miljø

20.01.2020
24.03.2020

69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 50/20.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 50/20 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av enebolig med garasje.
Avslaget ble påklaget av ansvarlig søker i brev datert 29.01.2020.
Klagen:
Klagen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:


«Innenfor gjeldende bestemmelser kan man etablere en bolig med to etasjer og saltak som plasseres i
samme retning som omsøkt bolig. Dette vil medføre et gjennomgående møne gjennom hele
bygningen, med en gesimshøyde på inntil 6 meter og en totalhøyde på inntil 8 meter. Vi har valgt å
legge til rette for en bygning der hoveddelen forholder seg til tillatt gesimshøyde og hvor kun en
mindre del av bygningskroppen er høyere. Av dette er det kun 2,9 meter av fasaden som berøres.
Resten av bygningsdelene som overskrider tillatt byggehøyde vil være inntrukket. Utforming og
fargevalg bidrar også til at boligen i hovedsak fremstår som i to etasjer. En løsning med mønt tak
som beskrevet over, i tråd med bestemmelsene vil i mye større grad bidra til et bygg som vil «ruve
betydelig høyere i terrenget», samt gi større fjernvirkning.»



«Ved å utelukkende vurdere tiltaket ut fra høyden har man forbigått andre hensyn som etter vår
vurdering vil veie tyngre enn høydebegrensningen. Vil vil igjen understreke at målsettingen med
planarbeidet var å: «sikre gode bokvaliteter i form av sol, utsikt, gode private og offentlige
uteområder, god tilgjengelighet mm» og at «Utsikten mot sør og mot Veavågen har spesielt stor
verdi i forhold til ny boligbebyggelse i området, og er et viktig landskapselement i området som gir
verdier i forhold til landskapsopplevelse.» Selv om dette ikke er hensyn som er juridisk bindende gir
det et klart uttrykk for hva som er intensjonen bak de bestemmelser som er vedtatt.»



«Etter vår vurdering må man veie de ulike hensyn opp mot hverandre og vi mener at vi etter beste
evne har tilpasset prosjektet slik at hensyn til solforhold og uteplass av god kvalitet, samt viktige
utsiktspunkt i området, blir ivaretatt uten at de setter intensjoner i gjeldende plan til side.»

Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Nabomerknad:
Følgende merknad fra nabo, gnr./bnr. 69/81 kom inn i forbindelse med nabovarslingen:
«Kjekt det bygges og er mye aktivitet på Svehaugvegen på Skår, men jeg kan ikke se at
gjeldende reguleringsplan for feltet blir i varetatt med å søke på en bolig med 9m
mønehøyde. Dette er 3m mer en i detaljreguleringen på feltet tillater. Disse tomtene
ligger heilt på toppen av boligområdet på en høyde og vil med dette ikke bli estetiske
fint. Ser også om det gis dispensasjon for denne boligen vil det fremme en press på å
tillate flere boliger med en slik høyde.»
Vurdering:

Oppføring av enebolig med garasje er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl.
) § 20-1 bokstav m).
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 3000 – Øygardsvegen, Midtre Eide- og er
regulert til bolig (felt B2 ). Reguleringsplanen er godkjent 20.03.2012. I planbestemmelsene § 17
fremkommer det følgende:
« I boligområde B1-B6 skal bebyggelsens gesimshøyde ikke overstige 6 m fra gjennomsnittlig planert
terreng. Mønehøyde skal ikke overstige 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng.»
Omsøkte bolig er prosjektert med en maks gesimshøyde på 8,9 m, og tiltaket er dermed avhengig
av dispensasjon fra planbestemmelsene § 17 om maks gesimshøyde 6 m.
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.
I klagen anføres at hoveddelen av bygningskroppen forholder seg til tillatt gesimshøyde og kun
en mindre del er høyere, samt at en løsning med mønt tak vil ruve betydelig høyere i terrenget og
gi større fjernvirkning.
Hensynet bak bestemmelser om gesimshøyde er hovedsakelig at estetiske hensyn ivaretas, samt
at man sikrer ensartet bebyggelse i et område.
Etter kommunalsjef teknisk sin vurdering er overskridelsen av gesimshøyde betydelig i forhold
til det som er regulert. Omsøkte tiltak har en maks gesimshøyde på 8,9m, noe som innebærer en
overskridelse av gesimshøyde på hele 2,9 m i forhold til regulert gesimshøyde for flate tak. Dette
er i realiteten en etasjehøyde høyere enn det som er tillatt.
Kommunalsjef teknisk kan ikke si seg enig med klager i at et bygg med mønt tak vil ruve
betydelig høyere i terrenget enn omsøkte tiltak. Dette begrunnes med at bygg med flate tak vil ha
større volum enn bygg med mønt tak, og høyden for flate tak er dermed bevisst satt lavere i
planbestemmelsene. En kan i realiteten få til et bygg med slak takvinkel og 6 m gesimshøyde og 8
m mønehøyde innenfor bestemmelsene, men dette vil likevel bli mindre ruvende enn omsøkt pga
takvinkelen. Omsøkte bolig ligger på en topp, og dette forsterker høyden og fjernvirkningen av
bygget ytterligere. Fra veg i øst til topp på omsøkte bolig vil det være ca. 12 m, og mot vest ca. 9
m fra vegnivå til topp bolig.
Kommunalsjef teknisk viser til at det er godkjent flere bygg innenfor planområdet med flate tak,
og alle har gesimshøyde som ikke overstiger 6 m i samsvar med planbestemmelsene. Å gi
dispensasjon i denne saken vil virke urettferdig for de som har prosjektert boligene i samsvar
med høydebestemmelsene, samt at det vil skape uheldige presdensvirkninger for bygging på
gjenværende tomter. Dette er det også vist til i innkommet nabomerknad.

Klager viser videre til målsettingen med reguleringsplanen, samt at prosjektet er tilpasset slik at
hensyn til solforhold og uteplass av god kvalitet, samt viktige utsiktspunkt i området, blir
ivaretatt uten at de setter intensjoner i gjeldende plan til side.
Gode uteoppholdsareal er et krav i pbl. § 28-7 og vil gjelde uavhengig av om dette står som
målsetting i reguleringsplan. Omsøkte tomt er på ca. 650 m² og det er fullt mulig å prosjektere en
bolig som både er i samsvar med planbestemmelsene, samt ivaretar gode uteoppholdsareal og
krav til atkomst/parkering.
Etter kommunalsjef teknisk sin vurdering vil en dispensasjon i denne saken føre til at hensyn bak
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt, og vilkårene i pbl. § 19-2 vil dermed
ikke være oppfylt.
Kommunalsjef teknisk sin konklusjon:
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt nye momenter som skulle tilsi at
vedtak i delegert sak nr. 50/20 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage
2. Avslag
3. Situasjonsplan
4. Fasadetegninger
5. Dispensasjonssøknad
6. Tilsvar til nabomerknad
7. Nabomerknad
8. Søknad om rammetillatelse
9. Illustrasjoner
10. Reguleringskart

Karmøy kommune
Sektor areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

KLAGE PÅ VEDTAK I ANLEDNING SAK 19/6099 I KARMØY KOMMUNE
VEDRØRENDE GNR. 69 BNR. 80 I SVEHAUGVEGEN, 4250 KOPERVIK
TILTAKSHAVER/ KLAGER: VEGARD HOPE LANGÅKER

Innledning
Det vises til vedtak fra Karmøy kommune av 21.01.20, mottatt i Altinn 23.01.20.
Kommunens vedtak 50/20 påklages herved på vegne av tiltakshaver, innen fristens utløp.
Begrunnelse for klagen
Undertegnede er engasjert av tiltakshaver for å søke om nybygg enebolig på eiendom
regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan 3000 for Øygardsvegen- Midtre Eide.
Tiltaket betinger dispensasjon fra høydebegrensninger i planen.
I dispensasjonssøknaden er det lagt vekt på at tiltaket er prosjektert i samsvar med
reguleringsplanen og at det kun er en mindre del av takflaten som avviker fra fastsatt
gesimshøyde på maks 6 meter. I forhold til tillatt totalhøyde er avviket beskjedne 0,9 meter.
Tiltaket er vurdert opp mot de ulike rammer som er fastsatt i planen og man finner at
intensjonen i planen er ivaretatt selv om bygningen avviker på høyden.
Det er lagt vekt på at omsøkt eiendom faller noe imellom i vurderingen av de ulike hensyn
som planen viser til og at en dispensasjon vil bidra til at disse ivaretas på en bedre måte enn
om høyden skal senkes.
Hensyn som å sikre gode bokvaliteter i form av sol, utsikt, gode uteområder og verdier i form
av landskapsopplevelse er vurdert som viktigere og tyngre enn avvik på høyden, så lenge
dette ikke medfører ulempe for naboer eller omgivelser.
Det vises til søknaden i sin helhet.
I vedtaket har Karmøy kommune lagt vekt på at bestemmelse om høyde hovedsakelig er av
estetiske hensyn, samt for å sikre forutsigbarhet i utbyggingen av et område.
Overskridelse av tillatt høyde vurderes som for stor og kommunen legger da gesimshøyden
til grunn i denne vurderingen. Følgen av dispensasjon er et bygg som vil ruve i terrenget og
forsterkes av skrånede terreng. Det er gitt byggetillatelse for omtrent halvparten av de
regulerte boligområdene, som har høyde i tråd med plan, og en dispensasjon vil skape
usikkerhet rundt utviklingen av resterende arealer innenfor planen.
Hensynet bak bestemmelsen vurderes som vesentlig tilsidesatt.
Det vises til vedtaket i sin helhet.
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Fra vedtaket synes tiltaket utelukkende å være vurdert ut fra avviket på gesimshøyden, og at
dette vurderes som for stort.
Man finner ikke at de grep som er gjort for å dempe høydevirkningen, eller forholdet mellom
omsøkt høyde og tillatt totalhøyde, er vurdert like godt.
Innenfor gjeldende bestemmelser kan man etablere en bolig med to etasjer og saltak som
plasseres i samme retning som omsøkt bolig. Dette vil medføre et gjennomgående møne
gjennom hele bygningen, med en gesimshøyde på inntil 6 meter og en totalhøyde på inntil 8
meter.
Vi har valgt å legge til rette for en bygning der hoveddelen forholder seg til tillatt
gesimshøyde og hvor kun en mindre andel av bygningskroppen er høyere. Av dette er det
kun 2,9 meter av fasaden som berøres. Resten av bygningsdelene som overskrider tillatt
byggehøyde vil være inntrukket. Utforming og fargevalg bidrar også til at boligen i hovedsak
fremstår som i to etasjer.
En løsning med mønt tak som beskrevet over, i tråd med bestemmelsene, vil i mye større
grad bidra til et bygg som vil «ruve betydelig høyere i terrenget» enn det omsøkte bygget.
Løsningen vil også være mer dominerende for omgivelsene, samt gi større fjernvirkning.
En annen, og like viktig side ved saken, er at hensyn som er særlig vektlagt i utarbeidelsen av
reguleringsplanen ikke synes å være vurdert i det hele tatt. Ved å utelukkende vurdere
tiltaket ut fra høyden har man forbigått andre hensyn som etter vår vurdering vil veie tyngre
enn høydebegrensningen.
Vi vil igjen understreke at målsettingen med planarbeidet var å:
«Sikre gode bokvaliteter i form av sol, utsikt, gode private og offentlige uteområder, god
tilgjengelighet mm.» og at:
«Utsikten mot sør og mot Veavågen har spesielt stor verdi i forhold til ny boligbebyggelse i
området, og er et viktig landskapselement i området som gir verdier i forhold til
landskapsopplevelse.»
Selv om dette ikke er hensyn som er juridisk bindende gir det et klart uttrykk for hva som er
intensjonen bak de bestemmelser som er vedtatt.
I planbestemmelsene er det da inntatt følgende:
«Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med
god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn
med hovedtyngde rundt kl. 15.»
Dette er hensyn som er spesielt viktige for å sikre god bokvalitet og man må ta med i
vurderingen at tilgang til skjermet og solrik uteplass kanskje er spesielt viktig i denne delen
av landet.
Det er også et vektig argument at innkjørsel til tomta må legges mot sør-vest og som dermed
begrenser muligheten for å etablere uteoppholdsareal på denne siden.
Arealer mot nord og øst er lite gunstig som uteoppholdsareal.
På bakgrunn av dette anser vi det som nødvendig å etablere terrasser som sikrer utearealer
med gode solforhold, ref. bestemmelsenes §7.
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Man stiller spørsmål til hvorfor kommunen har kommet til den konklusjon at
høydebegrensningen er viktigere, eller veier tyngre, enn andre forhold som er lagt til grunn
ved utarbeidelse av reguleringsplanen (?)
Etter vår vurdering må man veie de ulike hensyn opp mot hverandre og vi mener at vi etter
beste evne har tilpasset prosjektet slik at hensyn til solforhold og uteplass av god kvalitet,
samt viktige utsiktspunkt i området, blir ivaretatt uten at dette setter intensjoner i gjeldende
plan vesentlig til side. Byggetomter som ligger bak denne eiendommen har utsikt mot nordøst, og omsøkte bygning vil ikke være utslagsgivende for utsiktsforholdene til Veavågen.
Verken naboer eller omgivelser påføres ulempe som følge av høyden.
Konklusjon
Kommunens vurdering og konklusjon virker ikke å være gjort ut fra en helhetlig vurdering,
men utelukkende være basert på avvik fra tillatt gesimshøyde.
Skal man ivareta krav til høyde vil det være andre viktige hensyn som blir tilsidesatt og man
ser ikke at dette gir et bedre resultat.
Avvik på høyden vil verken føre til at boligen vil ruve mer i terrenget enn et langsgående
møne (saltak) ville gjort eller tilsidesette estetiske hensyn. Høyden vil heller ikke være av
betydning for naboer og vil ikke føre til nedsatte kvaliteter verken i forhold til seg selv eller
sine omgivelser.
Vi vil vise til illustrasjoner i dispensasjonssøknaden som viser noen av utfordringene med
omsøkt eiendom og som ikke er like gjeldende for øvrige tomter innenfor planområdet.
Tiltaket er nøye vurdert og vi kan ikke finne at en dispensasjon vil gi særlig presedensvirkning
i denne konkrete saken.
Man er ikke enig i kommunens vurdering for å avslå omsøkt tiltak og ber Hovedutvalget for
tekniske saker om å gjøre en ny vurdering av saken.
Avslag av 21.01.20 påklages.

Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes
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teknisk etat

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

Eskild Kvala AS
Postboks 155
4291 KOPERVIK

20.01.2020
Karl Inge Stumo
19/6099-7
4093/20
GNR 69/80

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

Nybygg. Enebolig
Midtre Eide
69/80
Vegard Hope Langåker
Eskild Kvala AS
50/20

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §12-4 «Rettsvirkning av reguleringsplan»
jf planens §18-maks gesimshøyde 6 meter.
Søknaden gjelder enebolig med garasje.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra planens §18-maks gesimshøyde 6 meter.
Det foreligger merknad til søknaden. Merknad er tatt til følge.
Etter kommunens vurdering vil dispensasjon for en høyde hele 3 meter over planens maks
gesimshøyde tilsidesette hensynene bak bestemmelsen og danne presedens som vil gjøre videre
utbygging av feltet utfordrende.

Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt sektoren.

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

Opplysninger om byggesaken
Arealplan
Regulering
Formål
Grad av utnyttelse
Gesimshøyde
Kommuneplan

: R3000 felt B2
: Bolig
: 40%
: 6m
: Bolig

Tekniske anlegg
Utslipp
Overvann
Atkomst

: off-rørleggermelding ikke innsendt
: off-rørleggermelding ikke innsendt
: via regulert opparbeidet veg (ikke overtatt av kommunen pr.d.d)

I søknad:
Bolig med garasje
Bebygd grunnflate
Ant. etasjer
Takform/vinkel
Gesimshøyde
Grad av utnyttelse

: 202 m2
: 3 (3.etasje inntrukket)
: Flatt tak
: 8,9m maks, for hovedgesims 6m
: 34%

Avstand
Nabogrense

: 3m det foreligger erklæring fra nabo Gnr 69 Bnr 81

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Ivaretatt i plan.
Nabomerknader
Det foreligger merknad fra nabo Gnr 69 Bnr 81:
«Kjekt det bygges å er mye aktivitet på Svehaugvegen på Skår, men jeg kan ikke se at
gjelden reguleringsplan for felte blir i varetatt med å søke på en bolig med 9m
mønehøyde. Dette er 3m mer en i detalj reguleringen på felte tillater. Disse tomten
ligger heilt på toppen av bolig området på en høyde og vil med dette ikke bli estetiske
fint. Ser også om det gis dispensasjon for denne boligen vil det fremme en press på å
tillate flere boliger med en slik høyde.»
Svar på merknad fra ansvarlig søker:
« Det vises til merknad til nabovarsel av 24.09.19, vedlegg C3, mottatt innen fristens utløp.
Klager protesterer på omsøkt høyde og viser til gjeldende reguleringsplan, estetikk og faren for presedens.
Vedrørende gjeldende reguleringsplan og hvordan denne blir ivaretatt viser vi til dispensasjonssøknaden.
Det er etter vår vurdering flere forhold som spiller inn her og man ser at hensyn til høyde fører til at andre
hensyn som planen vektlegger ikke blir ivaretatt.
Som nabo skal man kunne legge til grunn at en vedtatt reguleringsplan blir fulgt, men det er også sånn at
enkelte tomter kan falle litt «utenfor» når man ser på de rammer som er fastsatt for hele planområdet. Her
må man da veie de ulike hensyn opp mot hverandre og man har i denne saken tilpasset prosjektet slik at
hensyn til solforhold og uteplass av god kvalitet, samt viktige utsiktspunkt i området blir ivaretatt uten at
dette setter intensjoner i gjeldende plan vesentlig til side.
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I denne saken mener vi at omsøkt dispensasjon fra tillatt høyde bidrar til å sikre viktige hensyn for god
bokvalitet uten å medføre ulemper for verken nabobebyggelsen eller området generelt.
Når det gjelder estetikk er det er gjort flere grep i utformingen av boligen som sikrer at boligens visuelle
uttrykk blir dempet og i hovedsak fremstår som en bolig i to etasjer med inntrukket 3. etasje.
Man vil understreke at avvik på 3 meter som klager viser til gjelder tillatt gesimshøyde. Hovedgesimsen på
omsøkt bolig er i tråd med tillatt gesimshøyde og det er kun en liten del av takflaten som avviker fra denne.
Ser man på tillatt totalhøyde i planen vil avviket kun være på 0,9m.
Enhver dispensasjon vil kunne skape en viss presedens, men dette forutsetter at man kan vise til samme
problemstillinger og hensyn (like saker).
Omsøkt eiendom er sør-vest vendt, men har også sin adkomst på denne siden, som begrenser gode
utearealer på terreng. Områder mot nord og øst er lite egnet til dette formålet. Eiendommen har veg på tre
sider og er «innebygd» med konsentrert bebyggelse tvers over vegen, som samtlige føres opp med
gesimshøyde på 6 meter.
Man kan ikke se at det er andre eiendommer innenfor planområdet som kan vise til dette og anser ikke
tiltaket til å medføre særlig presedens.
Vi ber om at klage ikke tas til følge.»
Kommunens vurdering av merknad:
Saksbehandler har vært på befaring og tar merknad til følge, se videre saksfremleggdispensasjon.
Dispensasjoner.
Tiltaket er i strid med Pbl §12-4 «Rettsvirkning av reguleringsplan» jf planens §18-gesimshøyde
maks 6 meter og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse:
Dispensasjonssøknad er vedlagt i sin helhet-ansvarlig søker anfører i hovedsak at:
- 3.etasje er inntrukket og utgjør en liten del av bebygd areal
- Totalhøyde er kun 0,9m over tillatt mønehøyde
- Det er gjort estetiske grep (fargevalg, glassrekkverk mm) for å dempe effekten av høyden
- Det er godkjent sammenhengende bebyggelse over vegen mot vest med høyde ca 6m,
uten dispensasjon vil man ikke få utsikt mot vest
- Dispensasjon er nødvendig for å sikre solrike gode uteområder
Søker konkluderer avslutningsvis:
Etter en samlet vurdering anser man omsøkt dispensasjon til å sørge for at intensjoner i
reguleringsplanen blir ivaretatt, selv om det vil være avvik på tillatt høyde. Fordelene med å sikre
gode utearealer og bomiljø til å være klart større enn ulempene en dispensasjon vil kunne medføre
og vilkår i plan- og bygningslovens §19-2 vil være ivaretatt.
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Vurdering av om hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt
Hensynet bak bestemmelser om gesimshøyde er hovedsakelig at estetiske hensyn ivaretas, samt
at man sikrer forutsigbarhet for bebyggelsen i et område.
Pr. januar 2020 er det for feltet Øygardsvegen (Plan R3000) gitt byggetillatelse for omtrent
halvparten av de regulerte boligområdene. Omsøkte tiltak vil overskride planens
høydebestemmelse for flatt tak med hele 2,9 meter-i praksis en etasjehøyde. Selv om den 3.etasjen
er inntrukket og betydelig mindre enn underliggende areal er følgen av dispensasjon et bygg
som vil ruve betydelig høyere i terrenget enn planen legger opp til-dette blir ytterligere forsterket
av at terrenget er sterkt skrånende. Fra veg i øst til topp omsøkt bolig vil det være cirka 12 meter,
mens det mot vest vil være ca 9 meter fra vegnivå til topp bolig. Det er godkjent bygg sør, vest og
nord for omsøkt tomt og alle har flatt tak og gesimshøyde ikke over 6 meter i samsvar med
planens §18. Det vil etter kommunens vurdering være uheldig å dispensere for
høydebestemmelsen i planen etter at halvparten av feltet har fått byggetillatelse i samsvar med
planens høydebestemmelse. En slik dispensasjon vil også kunne skape usikkerhet rundt
utviklingen av resterende arealer innenfor planen.
Etter kommunens vurdering vil dispensasjon innebære at hensynet bak bestemmelsen blir
vesentlig tilsidesatt, og vilkårene for dispensasjonen er dermed ikke til stede, jf. pbl. § 19-2.
Visuelle kvaliteter
Se dispensasjonsvurdering.
Vurdering og konklusjon
Omsøkte tiltak godkjennes ikke da omsøkt dispensasjon ikke kan innvilges jf saksutredning over.

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

Runar Lunde
areal og byggesakssjef
Karl Inge Stumo
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi til:
Vegard Hope Langåker, Olaf Siqvelands veg 9, 4250 KOPERVIK
Moderne Bygg 1 AS, Skårshagen 31, 4250 KOPERVIK
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/6099-7

Gnr/bnr: 69/80

Med hjemmel i Karmøy kommunes gebyrregulativ for behandling av søknader etter plan- og
bygningsloven er det regnet ut følgende gebyr/refusjon:
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Karmøy kommune
Sektor areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Formål:

Gnr. 69 bnr. 80 – Øygardsvegen, 4250 Kopervik
3000 - Øygardsvegen
Boligbebyggelse, område B2

I MEDHOLD AV PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 19- 1 SØKES DET DISPENSASJON FRA:
-

Plan- og bygningslovens §12-4 vedrørende virkning av reguleringsplan, herunder
reguleringsbestemmelser §18 vedrørende tillatt gesimshøyde og mønehøyde

Omsøkt tiltak er oppføring av ny enebolig med garasje. Boligen er prosjektert med 1. etasje,
2. etasje og inntrukket 3. etasje- med takterrasse.
Boligen er plassert innenfor regulerte byggegrenser og tomteutnyttelsen er lavere enn det
planen åpner for, medregnet parkeringsareal på terreng.
Det skal være snuplass på egen eiendom.
Boligen er prosjektert med flatt tak og er gitt et moderne fasadeuttrykk. Hovedgesimsen vil
være 6 meter, som er i tråd med planen, og vil gå rundt hele bygningen.
Unntaket er en liten del av ytterveggen mot nord-øst, hvor ca. 2,9m av veggen vil gå i flukt
med fasadeliv fra underliggende etasjer. Veggen er ikke større (lengre) enn hva som er
nødvendig for å få plass til innvendig trapp.
For å bryte opp fasaden har man valgt ulik kledning og mørkere farge på 3. etasje som bidrar
til at fasaden mot nord-øst fremstår mer dempet. Ved å bruke lysere farge på underliggende
etasjer vil dette fremheve bygningens hovedform og tydeliggjøre at bygningen er i to etasjer
med inntrukket 3. etasje.
På øvrige fasader er 3. etasjen godt inntrukket fra underliggende etasjer. Mot nord-vest er
veggen trukket 3 meter inn fra yttervegg, mot sør-øst 3,7 meter og mot sør-vest er den
trukket inn mellom 3,5 og 4,5 meter.
Rekkverk rundt takterrassen er trukket inn 1 meter på alle sider. Rekkverk vil være av glass
som bidrar til at høydevirkningen blir mindre.
Grunnet tomtas utforming og terrengforhold vil innkjørsel måtte legges langs vestre del av
tomta. Innkjørsel og gårdsplass vil dermed oppta store deler av tomteareal mot sør og vest.
Mot nord-øst vil det være skrått terreng og generelt lite solforhold.
På bakgrunn av dette anser vi det som nødvendig å etablere terrasser som sikrer utearealer
med gode solforhold. Man viser her til reguleringsbestemmelsenes §7 som legger følgende
til grunn:
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«Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med
god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn
med hovedtyngde rundt kl. 15.»
Man viser også til arbeidet med planen hvor målsettingen for planarbeidet er å blant annet
å: «Sikre gode bokvaliteter i form av sol, utsikt, gode private og offentlige uteområder, god
tilgjengelighet mm.»
Videre er det lagt vekt på at det er flere viktige utsiktspunkt i planområdet, spesielt på de
høyeste punktene. Fra beskrivelse kan vi vise til følgende:
«Utsikten mot sør og mot Veavågen har spesielt stor verdi i forhold til ny boligbebyggelse i
området, og er et viktig landskapselement i området som gir verdier i forhold til
landskapsopplevelse.»
For omsøkt eiendom er dette hensyn som er vanskelige å ivareta ut fra de rammer som er
fastsatt i reguleringsplanen og understøtter nødvendigheten av omsøkt dispensasjon. Selv
om man avviker fra krav til høyde vil man samtidig sikre at andre hensyn blir ivaretatt/ sikret.
Dette er hensyn som er vesentlige for å sikre et godt bomiljø og må vektlegges i vurderingen.
Man legger til grunn at hovedgesimsen er i tråd med plan og at totalhøyden avviker med kun
0,9 meter. Den del som avviker i høyde er inntrukket og fremstår som vesentlig underordnet
boligens hovedform. 3. etasjen vil vise mest igjen fra sør-øst og nord-øst, mens den vil være
lite synlig fra gateplan i nord, vest og sør.
Her vil man vise til at det er prosjektert totalt 8 sammenhengende boliger på naboeiendom i
vest. Disse er prosjektert med en gesimshøyde på 6 meter, som er tilsvarende som omsøkt
bolig. 4 av disse boligene vil være plassert tvers over omsøkt bolig.
Boligene ligger ytterst på høydedraget, mot vest, og med bratt terreng ned mot
Øygardsvegen og vågen (innerste del av Veavågen).

Reg. planen vektlegger utsikten mot
Veavågen som viktige utsiktspunkt
for bebyggelsen i området

Omsøkt eiendom med 4 boliger
foran seg med 6m høyde

Naboeiendom er plassert slik
at hensyn i reg. planen blir
ivaretatt mellom den
konsentrerte bebyggelsen

Prosjektert 4 sammenhengende
boliger med gesimshøyde på 6m.
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Omsøkt eiendom,
bakenforliggende

Sammenhengende
bebyggelse, 6m høyde
ytterst på høydedraget.
(Utformingen på
illustrasjonen samsvarer
ikke med det som er
omsøkt)

Som man ser av kart og illustrasjoner vil den bakenforliggende bebyggelsen nesten ikke bli
synlig, selv med en inntrukken 3. etasje, og man vurderer et avvik på 0,9m fra tillatt
totalhøyde til å være svært beskjedent i dette tilfellet.
Man ønsker også å påpeke at muligheten for utsyn vil være et vesentlig moment for
kvaliteten og opplevelsen av omsøkt eiendom. Med like høy bebyggelse på motsatt side av
vegen, vil ikke tiltakshaver ha mulighet for verken å se over eller forbi bebyggelsen.
Omsøkt dispensasjon vurderes som en følge av tomtas utforming og topografi og man anser
avviket til å være av beskjeden karakter. Det er gjort flere tiltak for å dempe
høydevirkningen og legger til grunn at arkitektonisk kvalitet er vektlagt både når det gjelder
bebyggelse og uterom, jf. bestemmelsenes §6.
Tomta er en endetomt med veg på tre sider og omsøkt høyde vil ikke medføre ulempe for
naboeiendommene. Det er ikke bakenforliggende bebyggelse og både naboeiendom i sør og
mot vest vil ha sine utearealer og utsikt mot vest.
Man er kjent med at reguleringsplanen er av nyere dato og at dispensasjon i utgangspunktet
ikke kan påregnes. Man mener likevel at det er forhold i denne saken som tilsier at
dispensasjon bør kunne gis og at dette bedre ivaretar flere hensyn som er vektlagt i arbeidet
med reguleringsplanen.
Det bemerkes også at det er gitt dispensasjon fra samme plan 7 ganger tidligere.
Dispensasjoner som er gitt er fra formål friområde, byggegrenser og tillatt tomteutnyttelse.
Dette understøtter argumentet om at det for enkelte eiendommer kan være vanskelig å
ivareta alle hensyn i planen ut fra fastsatte rammer i planbestemmelsene.
Etter en samlet vurdering anser man omsøkt dispensasjon til å sørge for at intensjoner i
reguleringsplanen blir ivaretatt, selv om det vil være avvik på tillatt høyde. Fordelene med å
sikre gode utearealer og bomiljø til å være klart større enn ulempene en dispensasjon vil
kunne medføre og vilkår i plan- og bygningslovens §19-2 vil være ivaretatt.
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Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
___________________
Olav Liknes
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KOMMENTAR TIL MERKNADER FRA MODERNE BYGG 1 AS V/ EGIL KVALEVAAG, EIER AV
GNR. 69 BNR. 81
Det vises til merknad til nabovarsel av 24.09.19, vedlegg C3, mottatt innen fristens utløp.
Klager protesterer på omsøkt høyde og viser til gjeldende reguleringsplan, estetikk og faren
for presedens.

Vedrørende gjeldende reguleringsplan og hvordan denne blir ivaretatt viser vi til
dispensasjonssøknaden. Det er etter vår vurdering flere forhold som spiller inn her og man
ser at hensyn til høyde fører til at andre hensyn som planen vektlegger ikke blir ivaretatt.
Som nabo skal man kunne legge til grunn at en vedtatt reguleringsplan blir fulgt, men det er
også sånn at enkelte tomter kan falle litt «utenfor» når man ser på de rammer som er
fastsatt for hele planområdet. Her må man da veie de ulike hensyn opp mot hverandre og
man har i denne saken tilpasset prosjektet slik at hensyn til solforhold og uteplass av god
kvalitet, samt viktige utsiktspunkt i området blir ivaretatt uten at dette setter intensjoner i
gjeldende plan vesentlig til side.
I denne saken mener vi at omsøkt dispensasjon fra tillatt høyde bidrar til å sikre viktige
hensyn for god bokvalitet uten å medføre ulemper for verken nabobebyggelsen eller
området generelt.
Når det gjelder estetikk er det er gjort flere grep i utformingen av boligen som sikrer at
boligens visuelle uttrykk blir dempet og i hovedsak fremstår som en bolig i to etasjer med
inntrukket 3. etasje.
Man vil understreke at avvik på 3 meter som klager viser til gjelder tillatt gesimshøyde.
Hovedgesimsen på omsøkt bolig er i tråd med tillatt gesimshøyde og det er kun en liten del
av takflaten som avviker fra denne. Ser man på tillatt totalhøyde i planen vil avviket kun
være på 0,9m.
Enhver dispensasjon vil kunne skape en viss presedens, men dette forutsetter at man kan
vise til samme problemstillinger og hensyn (like saker).
Omsøkt eiendom er sør-vest vendt, men har også sin adkomst på denne siden, som
begrenser gode utearealer på terreng. Områder mot nord og øst er lite egnet til dette
formålet. Eiendommen har veg på tre sider og er «innebygd» med konsentrert bebyggelse
tvers over vegen, som samtlige føres opp med gesimshøyde på 6 meter.
Man kan ikke se at det er andre eiendommer innenfor planområdet som kan vise til dette og
anser ikke tiltaket til å medføre særlig presedens.
Vi ber om at klage ikke tas til følge.
Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes
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Moderne Bygg1 AS
938 36 872

e-kvalev@onlione.no

skårshagen 31 , 4250 Kopervik

24. september 2019
Eskild Kvala AS
V/Olav Liknes

Klage på Nabovarsel/Byggesøknad på Gnr. 69 Bnr.80 Karmøy kommune.

Kjekt det bygges å er mye aktivitet på Svehaugvegen på Skår, men jeg kan ikke se at
gjelden reguleringsplan for felte blir i varetatt med å søke på en bolig med 9m
mønehøyde. Dette er 3m mer en i detalj reguleringen på felte tillater. Disse tomten
ligger heilt på toppen av bolig området på en høyde og vil med dette ikke bli estetiske
ﬁnt. Ser også om det gis dispensasjon for denne boligen vil det fremme en press på å
tillate ﬂere boliger med en slik høyde.

Med vennlig hilsen

Egil Kvalevaag
Moderne Bygg1 AS
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Søknad om ramme llatelse
e er plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED
Gnr

Bnr

Festenr

69

80

0

Kommune

Karmøy

Adresse

, 4250 Kopervik

Seksjonsnr

TILTAKETS ART OG BRUK
Tiltakstype:

Ny anlegg/konstruksjon
Ny bygg - Boligformål

Næringsgruppe:

X

Bygningstype:

111 Enebolig

Anleggstype:

Forstøtningsmur

Formål:

Annet

Beskrivelse av bruk:

Nybygg enebolig

Bolig

TILTAKSHAVER
Navn

Vegard Langåker

Telefon
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Mobiltelefon

952 86 167

E-postadresse

vl@parke gruppen.no

Adresse

Olaf Siqvelandsveg 9, 4250 KOPERVIK

ANSVARLIG SØKER
Navn

Eskild Kvala AS

Kontaktperson

Olav Liknes

Telefon
Mobiltelefon

90584046

E-postadresse

olav@eskildkvala.no

Adresse

Hovedgaten, 4291 KOPERVIK

Organisasjonsnummer

990391874

1

Er ltaket unnta nabovarsling?

Nei

Foreligger det merknader fra naboer eller
gjenboere?

Ja

Hvor mange merknader foreligger?

1
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VARSLING

Ansvarlig søkers vurdering av merknadene:
Se vedlegg C4

FØLGEBREV
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:
Oppføring av ny enebolig med lhørende anlegg.
REDEGJØRELSE:
Oppføring av enebolig med to etasjer, inntrukket 3. etasje og integrert garasje.
Tiltaket er i stor grad prosjektert i samsvar med gjeldende reguleringsplan, men be nger dispensasjon fra
lla e høyder.
Tomteutny else= 33,5%
Hovedgesims= 6m
Totalhøyde= 8,9m
Boligen er plassert innenfor regulerte byggegrenser og det er snuplass på egen grunn.
Minste avstand l nabogrense er 3 meter og det foreligger nabosamtykke.
Gulv 1. etasje er foreløpig plassert på kote 23,7, som er noe over høyde på veg ved innkjørsel.
Skrå terreng ned mot eiendomsgrenser i nord og øst.

SØKNAD OM DISPENSASJON
23.10.2019 14:27:56 AR340863184

Det søkes om dispensasjon fra:
Arealplaner

Begrunnelse
Se vedlegg

Arealdisponering
2

Type Plan

Reguleringsplan

Navn på plan

3000 - ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE

Reguleringsformål

Boligbebyggelse- område B2

Beregningsregel angi i gjeldende plan

%BYA
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PLANSTATUS MV.

40 %

Grad av utny ng iht. gjeldende plan

TOMTEAREALET
657 m²

Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

0 m²

+ Areal som skal legges l

0 m²
657 m²

= Beregnet tomteareal

BEBYGGELSEN
262,8 m²

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse

0 m²

- Areal som skal rives

0 m²

+ Areal ny bebyggelse

201,88 m²

+ Parkeringsareal

18 m²

= Sum areal

219,88 m²

GRAD AV UTNYTTING
Beregnet grad av utny ng

33,47 %

PLASSERING AV TILTAKET
Er høyspent kra linje i konﬂikt med ltaket?

Nei

Er vann og avløpsledninger i konﬂikt med ltaket?

Nei

Krav l byggegrunn
Skal byggverket plasseres i område med fare for:
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Flom (TEK § 7-2)

Nei

Skred (TEK § 7-3)

Nei

Andre natur og miljøforhold (pbl § 28-1)

Nei

VANNFORSYNING
Tilknytning

Oﬀentlig vannverk
3

Nei
23.10.2019 14:27:56 AR340863184

Krysser vann lførsel annens grunn?

AVLØP
Tilknytning

Oﬀentlig avløpsanlegg

Krysser avløpsanlegg annens grunn?

Nei

OVERVANN
Blir takvann/overvann ført l terreng?

Ja

Lø einnretninger
Er det lø einnretninger som omfa es av TEK i bygningen?

Nei

Planlegges lø einnretninger som omfa es av TEK i bygningen?

Nei

Erklæring og signering
Ansvarlig søker bekre er at hele ltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold l plan- og
bygningsloven.
En er kjent med reglene om straﬀ og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner
dersom det gis urik ge opplysninger.
Foretaket forplikter seg l å s lle med nødvendig kompetanse i ltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.

SIGNERT AV
OLAV LIKNES på vegne av ESKILD KVALA AS

De e dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Al nn
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SAKSPROTOKOLL - 69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG
FORSTØTNINGSMUR - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 35/20
Behandling:
Hagland (KL) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (KL 1, H 2,Frp 1) og falt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (KL).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 50/20.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

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

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

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

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

Sendes Fylkesmannen for uttale.

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

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

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

Vedtaket sendes Fylkesmannen i Rogaland til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/1386

Arkiv: GNR 38/275
Sign:

Dato:

Utvalg:

Delegert vedtak
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

13.05.2019
08.10.2019
05.11.2019
21.01.2020
24.03.2020

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

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder HTM-vedtak nr. 4/20.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

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

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



Fylkesmannen i Rogaland kom med uttale i saken den 06.12.2019.
På møte i hovedutvalget den 21.01.2020 ble det fattet følgende vedtak, nr. 4/20:

«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.»


Fylkesmannen i Rogaland påklaget HTM-vedtak nr. 4/20 i brev datert 17.02.2020.

Klagen:
I klagen vises det til uttalen som ble gitt 06.12.2019:

«Tilgrensende planarbeid
Det pågår planarbeid av plan 1028 for fritidsboliger ved Kråkebergvegen i umiddelbar nærhet til omsøkte
tiltak. Det foreligger per nå innsigelser til planen. En av innsigelsene går ut på at planen kommer i konflikt
med strandsonevernet og LNF-formålet i kommuneplanen. Dette gjør at den samla belastningen på
strandsonen blir for omfattende. Dersom det gis dispensasjon for oppføring av sjøbod vil belastningen i
området øke ytterligere.
En dispensasjon så nært knyttet opp til en plan under arbeid og i et område under utbyggingspress, vil
bidra til å undergrave overordna planer og plankrav og gi uheldige presedensvirkninger.
Naturverdier
Omsøkte tiltak ligger innenfor naturbeitemark som har verdi svært viktig. Her har strandsonen en svært
viktig funksjon, både for floraen og for hekkende, trekkende og overvintrende fugler. Omsøkte tiltak vil
kunne redusere naturverdiene i området på grunn av økte forstyrrelser og arealbeslag.
Allmennhetens tilgang til sjøen
Det er viktig å ta vare på områder langs sjøen, særlig i områder under påtrykk for utbygging. Sjøboden vil
gi en økt privatiserende effekt i et område som bevares åpent, som er avsatt til allmennheten og vil komme i
konflikt med de hensyn LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8 skal ivareta.
Konklusjon
Fylkesmannen vil, med bakgrunn i det overnevnte, fraråde at det gis dispensasjon for oppføring av sjøbod
på eiendom 38/275 i Karmøy kommune.»
I klagen fremkommer videre følgende punkter:


«Vi vil understreke at det både gjennom plan- og bygningsloven § 1-8 og LNF-formålet er et
byggeforbud i det aktuelle området. Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven §
19-2 er strenge, jf. også lovens forarbeider. Det følger av forarbeidene at dispensasjoner ikke må
undergrave planer som informasjons- og avgjørelsesgrunnlag, siden det har vært gjenstand for en
omfattende beslutningsprosess.



Vi kan ikke se at vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Tiltaket vil vesentlig tilsidesette hensynet bak
pbl. § 1-8 og LNF-formålet i kommuneplanen. Tiltaket vil gå på bekostning av naturverdier og
allmennhetens tilgang til strandsonen i området og endre landskapsbildet. Fordelen ved å gi
dispensasjon er at tiltakshaver får oppført en kopi av et eldre naust som har hatt den plasseringen.
Fordeler som kommer enkeltpersoner til gode, skal som hovedregel tillegges mindre vekt enn
fordeler og ulemper som rammer allmennheten. Vi kan ikke se at det er noen fordeler ved tiltaket for
allmennheten eller naturverdiene i området.



Foreslått plassering vil virke fremtredende i et område hvor strandsonen er relativt uberørt. Tiltaket
vil også kunne gi ytterligere terrenginngrep i strandsonen. Dette er med på å gi et negativt uttrykk
for landskapsbildet sett fra sjø.



En eventuell dispensasjon vil kunne åpne for flere byggetiltak, og føre til uheldig presedensvirkning
både i dette området og ellers i kommunen. Dette gjelder særlig siden tiltaket er søkt plassert i et
inngrepsfritt område under utbyggingspress.»

Fylkesmannen konkluderer som følger:
«Konklusjon
Med begrunnelsen gitt i tidligere uttale og med supplerende vurderinger overfor, klager Fylkesmannen på
vedtak 4/20 til Karmøy kommune om å gi dispensasjon for oppføring av sjøbod på eiendom 38/275.
Dersom kommunen ikke tar vår klage til følge, ber vi om at saken blir oversendt til Fylkesmannen for
eventuell videresending til settefylkesmann for avgjørelse i saken.»
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Tilsvar til klagen:
Tiltakshaver har i brev datert 03.03.2020 kommet med følgende tilsvar i saken:
« Jeg opprettholder mine tidligere uttalelser i saken.
Fylkesmannen har innvendinger grunnet planarbeid et stykke fra. Jeg kan ikke se at det innvirker på min
søknad. Mitt ønske er tilbakeføring av eiendommen min ved oppføring av den omsøkte sjøbod. En bod som
har stått på stedet i 50-60 år, og som ingen av naboene har innsigelser imot, snarere tvert imot.
Likeså er det innvendinger grunnet naturverdier. Oppføringen vil ikke utgjøre noen endringer av bruken
av området. Det vil ikke bli verken mer eller mindre brukt. Båtstøen blir akkurat like mye benyttet uten
boden, men alt ville blitt så mye mer praktisk. Det vil heller ikke bli noen form for stengsel for folk som
måtte søke ned i strandsteinene på stedet. Det er og vil være åpent for turgjengere.
Teknisk utvalg har vært på befaring og fått studert området/terrenget, og sett at det virker urimelig at
boden ikke skal kunne bli gjenoppbygget.
Jeg finner det vanskelig å forstå at myndighetene skal nekte gjenoppbygging av noe som naturkreftene har
ødelagt, og som har stått på stedet i 50-60 år. Naturen i området har åpenbart ikke vært skadelidende i alle
disse årene.
Jeg opprettholder min søknad om tilbakeføring av området ved å føre opp igjen en ca. 12 kvm stor sjøbod. En
sjøbod som ble ødelagt av naturkreftene.»
Det vises for øvrig til tilsvaret i sin helhet.

Vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til tidligere saksframlegg og befaring foretatt av hovedutvalg teknisk
og miljø. Saken legges fram uten utfyllende saksutredning.
Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av
pbl. §19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra,
eller hensyn i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Når det gjelder begrunnelse for å gi dispensasjon vises det til HTM-vedtak nr. 119/19.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage fra Fylkesmannen
2. Tilsvar til klage
3. Saksprotokoll vedtak nr. 4/20
4. Uttale Fylkesmannen
5. Sakprotokoll HTM-vedtak nr. 119/19
6. Saksprotokoll HTM-vedtak nr. 96/19
7. Saksframlegg til HTM-møte den 08.10.2019
8. Klage datert 07.07.19
9. Brev datert 13.08.19
10. Avslag, del. sak nr. 333/19
11. Vurdering etter naturmangfoldloven
12. Situasjonskart
13. Tegning
14. Fototmontasje
15. Søknad om tillatelse
16. Søknad om dispensasjon
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/1386
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Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

01.07.2019
08.10.2019

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

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

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

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

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

Kommunalsjef teknisk sin konklusjon:
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt momenter som skulle tilsi at vedtak
i delegert sak nr. 333/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.
Ønsker utvalget å være positiv til søknaden skal saken til Fylkesmannen i Rogaland for uttale.
Oversikt over vedlegg:
1. Klage datert 07.07.19
2. Brev datert 13.08.19
3. Avslag, del. sak nr. 333/19
4. Vurdering etter naturmangfoldloven
5. Situasjonskart
6. Tegning
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KARMØY KOMMUNE
TEKNISK ETkT
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Skudeneshavn, den 7.7.19

Karmøy kommune
Teknisk etat
Rådhuset,
4250 Kopervik.

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

r . •

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

MOTTATT
12JULI2019

Med vennlighilsen
BjarneSkådel

I

:..:

r1
L:.I

D,ki, ,,,.,,,.

,,,,,,,._

9)
38/275- KLAGE POA
· VEDTAK- BREV TIL
POLITIKERE

Bjarne Skådel
P.b. 46
4297 Skudeneshavn.

·:sen,a
t

-

,([ea, /9+l'

a

-

I

l

Sudenesh@vn, den 13.8.19

I

' Jarle Nilsen, ordfører, Åkrahamn
Susan Borg, Skudeneshavn
Einar Endresen,

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

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

Bjarne Reidar Skådel
Postboks 46
4297 SKUDENESHAVN

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

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

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

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

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

: LNF

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

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

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

: 12 m2
:1
: Saltak

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

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

Saksnr.: 19/1386-4

Gnr/bnr: 38/275

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

Søknad, §20-4
TILTAK
Naust

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

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

0-30

3.2

1

3700
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-75%

-12488
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BELØP

.

1.07.2019

dato
Jon Martin Jakobsen

saksbehandler
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teknisk etat

Notat til oppfølging
Til:

Jon Martin Jakobsen

Kopi:
Fra

: Peder Christiansen

Arkivkode
GNR 38/275

Arkivsaknr./løpenr.
19/1386 36043/19

Dato
18.06.2019

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

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

teknisk etat

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

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

Peder Christiansen
Naturforvalter

SITUASJONSKART

KARMØY KOMMUNE

MED KOMMUNEPLAN
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Tegnforklaring:

Planformål:
LNF-område
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Eksisterende
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Redegjørelser/kart

F

-

Erklæring om ansvarsrettlgjennomføringsplan

G

-

Boligspesifikasjon
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i Matrikkelen

Ikke
relevant

Nr.fra- til

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet

I

-

Andre vedlegg

Q

-

I

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

TIltakshaver

Foretak

Org.nr.

?,ffi/r7lt/t7
Adres› /

Adresse
Postnr.I

ko4 i

Poststed

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

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

Nay7•

TelefonI

Ski9DEL?f6)0
s'i~s„ 46i/h7CIZ
I

Mobiltelefon

cwcw

-

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

Eventueltorganisasjonsnummer

,i;rnit- • 51.4c/d4v»..nyel-7

Telefon(daglid)

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

bayrip

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

Gjentas med blokkbokstaver#
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Bygningstypekoder
BOLIG
Dersom bruksarealettil bolig er størreenn bruksarealettil annet enn bolig, velges bygningstypekodet innen hovedgruppen"Bolig" (111-199).
Ved valg av bygningstypevelges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

EneboligStore

boligbyggFritidsbolig

111 Enebolig141
112 Eneboligmedhybel/sokkelleilighet142
113 Våningshus143

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

Rekkehus,
kjedehus,
andresmåhus

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

Bygning
forbofellesskap

Hytter,sommerhusol. fritidsbygg
Helårsboligsombenyttessomfritidsbolig
Våningshussombenyttessomfritidsbolig

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

Garasje
oguthustilbolig

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

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

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

Annenboligbygning
Boligbrakker
Annenboligbygning(sekundærboligreindrift)

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

INDUSTRI
OGLAGERGarasje
Industribygning
211
212
214
216
219

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

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

Lagerbygning
231
232
233
239

Lagerhall
Kjøle-og fryselager521
Silobygning522
Annenlagerbygning*523

Fiskerioglandbruksbygning
-

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

-

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

Forretningsbygning
321
322
323
329
330

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

SAMFERDSEL
OGKOMMUNIKASJON
Ekspedisjonsbygning,
terminal
411
412
415
416
419

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

au

TT4-1Tdrisbygning
ån ,

PIFI»

-

Trafikktilsynsbygning
*655
Annenveg-og biltilsynsbygning
•659

OGRESTAURANTKulturhus
Hotellbygning
Hotellbygning662
Motellbygning663
519 Annenhotellbygning*669

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

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

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

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

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

HELSE
Sykehus
Sykehus*

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

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

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

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

Museums
ogbiblioteksbygning
-

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

Telekommunikasjonsbygning
429 Telekommunikasjonsbygning

0

Veg ogtrafikktIlsynsbygning

KONTOR
OGFORRETNINGKULTUR
KontorbygningSkolebygning
311
312
313
319

oghangarbygningM

431 Parkeringshus1
Annengarasje/-hangarbygning
*1

Fengselsbygning
*

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

9 ellerbygningsom har nær tilknytningtiU
tjenerslikebygninger
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Vedlegg nr.

Nullstill

A-

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon

DIREKTORATET
FOR BYCCKVALITET

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

gjelder
Gnr,3

p

I

I Seksjonsnr.

I Festenr.

Bygningsnr.

I Bolignr.I

Ro,s/nr.

I Pops•VI

KoLidne

Bnr 73"

Eiendom/
byggested

Adr9rSe

6‘ ,7•APO

i ft-C.

5h6 '1'/I

<)ifi-rdf,7-

Forhåndskonferanie
Pbl § 21-1

Forhåndskonferanse

Dispensasjonssøknad

F

er avholdt og referat foreligger

Nei

Ja

og fravik fra TEK

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

Pbl Kap. 19

....kr3lan-

Pbl § 31-2

og bygningsloven

med forskrifterforskrifter

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan

>.(1-Årealdel av kommuneplan
Navn på plan

n

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter/
til pbln

Arealplaner
Redegjørelse

byggverk (pbl § 31-2)

_

Reguleringsplan

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/regulefingsplan/beby

n

Vegloven

B—
Vedlegg nr.

i eget vedlegg

B-

Belvriseffilanr,

gelsesplan - beskriv

Planstatus
mv.

Velgaktuell

kolonne iht. beregningsregel
BYA

%-BYA
a. Grad av utnyttingiht.gjeldendeplan

%

Byggeområde/grunneiendom**

m2

Ev.areal som trekkesfra iht. beregn.regler

Tomtearealet

angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU
m2

BRA

U-grad
m2

%
m2

m2

-m2

-m2

+

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

=m2

Arealbenevnelser

Areal eksisterendebebyggelse

I112

Areal som skal rives

-m2

Areal ny bebyggelse

+m2

Parkeringsarealpå terreng

+m2

Areal byggesak

=m2

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

*Skal
Redegjørelser

..
**
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

-m2

-m2

+m2

+m2

+m2

+M2

+m2

+m2

+m2

=m2

=m2

=m2

m2

Antall bruksenheter bolig

Boliger

Antall bruksenheter annet

Annet

Vis ev. underlag for beregningen

m2

for byggkvalitet

01 01 2019

m2

%

-

m2

_m2
m2
m2

av målebrev, beskriv nærmere

av grad av utnytting i vedlegg

=m2

-m2

ske etler annen regel, beskriv nærmere

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet

Utgitt av Direktoratet

m2

_m2

beregning av utnyttingsgrad

BTA

-m2

-

m.Areal matrikkelen= k - I - j

BRA

m2

-m2

j. Parkeringsarealpå terreng

Antall etasjer

BRA

-m2

%

I.Åpne arealersom inngåri k
Bygningsopplysninger
som føres i
Matrikkelen

BYA

BYA
m2

Grad av
utnytting

_m2

=m2

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

m2

Boliger
Annet

_m2
m2
I112

Boliger

m2

Annet

m2

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

D-
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Bygningsopplysninger
Næringsgruppekode

som føres i matrikkelen

Oppgi

kode for hvilken

som opptar

/9.
Næringsgrupper

næring

brukeren

størst del av arealet.

av bygningen

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

Unntak: Næringsgruppekode

- gyldige koder

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

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

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

Plassering av tiltaket

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

Ja

I1

Mfl

T

Vedlegg nr.

Q—

Nei

Vedlegg nr.

Q—

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

(pbl § 28-1)

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

Flom

NeiJaHvis

(TEK17 § 7-2)

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

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

ja, angi
sikkerhetsklasse.

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

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?

Skred

(TEK17 § 7-3)
Andre naturog miljøforhold

(pbl § 28-1)
Tilknytning

nl

Neir

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

1JaHvis
ja, angi
sikkerhetsklasse.

Vedlegg nr.

F—

Vedlegg nr.

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

Vedlegg nr.

TiNeiin

1JaDersom

ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

F—

til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

pbl § 27-1

og åpen for alminnelig

x

Riksveg/fylkesveg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Kommunal veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

)(

Privat veg

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

_

.1-1 Ja[ViNei

Tilknytning

Vannforsyning

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet

r

n

Offentlig vannverk

E

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

n

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

Ja

Nei

n

[n]Nei

[1-1 Ja

5<1 Privat vannverk

i forhold til tomta

T1Offentlig avløpsanlegg

Besknv Om

.1/ /kn

1-F1Privat
avløpsanleggSkal

/17/27/

5-4'

l

det installeres vannklosett?
Foreligger utslippstillatelse?

Avløp

pbl § 27-2

IF-1 Nei

i Ja

i forhold til tomta

ni

Tilknytning

ferdsel:

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

Vedlegg nr.
0

—

Ja

ITi Nei

[T1 Ja

N Nei

ri

r

Ja

[]

Nei

Ja

fl

Nei

Vedlegg nr.

Q—
Overvann

Takvann/overvannføres til:

Vedlegg nr.

AvløpssystemTerreng

Q—

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

r

Ja—,•••
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Nei

Søkes det om slik innretning

r- Ja!)<,

@ Utgitt av Direktoratet
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installert?:

Nei
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I Hvis ja, sett X
Heis

Trappeheis

Løfteplattform

Rulletrapp eller rullende fortau
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Byggesøknad for deg som

D,REKTORATET
FOR EIVGGKVALITET

ønsker å bygge eller rive
-

Du kan bruke dette skjernaet

ror sma byggeprosjektet.

r

Kryss av i Listen ,,nder•

Bygge frittliggende bygning - mindre enn 70 m'

Bygge tilbygg - mindre enn 50 m'

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

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

Annet (kun etter avtale med kommunen):

Beskrivmed egneordhvadu skal.gjøre:

n

n

xo

Øya

i73

re7/('

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

ullarelse/vedtak

er vedlagt

Nei,jeg trenger ikke

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

bør du ogsa bestille et situasionskart

Ved å sende inn denne byggesøknaden
forskrift

krr

kmn

og folge byggetIllatelsen

forplikter

fra kommunen.

over eiendommen

du deg til å følge plan- og bygningsloven,

':-21[12

byggteknisk

Det er ditt ansvar at reglene blir fulgt.

‘4E,:s4 for binkeu
y9(

din fra kommunen

'
FT4'_ kfti

irirn risterer

4

Byggesøknad for deg som skal bygge eller rive.

A. Hvitken eiendom skat du bygge elter rive på?

?

Adresse:

Gårdsnr

Postnr/sted: ~c7

laW2

Navn og kontaktinformasjon

Kommune:

38

Bruksnr

VPIviser pn

2?-,)—

Seksjonsnr

Festenr:

til deg som søker

?Veivisefel

s[eg

,

,

TeLefon

i',/,/C

i
r

Navn

: E-post:

Mobil

:

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

i't4Ø/7

/.‘

,

4A,2eo

s-,6eshavii

9,5Pj3 ce/

.

Hvilke kommunate planer gjelder for din eiendom?

st-.!,; I

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

nettside.

M OTTAT-T

Flere kryss kan være nødvendig.
Kommuneplan
Reguteringsplan

—>

Navn/nummer på plan.

Andre plan(er)—>

Navn/nummer på plan

Hvor stort kan du bygge?
Hva er beregningsmåten

?

for grad av utnytting

for eiendommen

VelviseWn

Se£

)

din?

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

--

BYA- Bebygd areal i m'

BRA- Bruksareal i m'

T-BRA- Tillatt bruksareat i m'

%BYA- Bebygd areat i %

%BRA- Bruksareat i %

%TU - Tillatt utnytteLsesgrad i %

Areater og grad av utnytting

7

Oppgi arealet til alte bygninger på eiendommen
Bruk den beregningsmåten

VeNise!en 'Hver
qort kan en bygge"

din, og regn ut ny grad av utnytting.

du krysset av for over.

Tillatt grad av utnytting:
Tomtens nettoareat:

/0717

n12

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

Scle 2 3 ,'

Byggeseknad for deg som skal bygge eller rIve.

0

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

Husk vedlegg!

m'

Vis hvordan grad av utnytting
etter prosjektet ble regnet ut.

/.2

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

Grad av utnytting ecter prosjekt:

E. Hva blir korteste avstand?

Veiviseren steg 3
Veiviseren sfeg

Bruk situasjonskartet

og mål opp korteste avstand fra bygningen tit:

Nabogrense:

Midten av vei:

Nærmeste bygning
m

på naboeiendom:

SkJiei:er9rL,1n2nfl7Ikke

'

KJr! dLI 5tryke over pUnk[r.

Kan byggeplanene dine være i konflikt med omgivelsene?

?Veiv;seren

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

Nei

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

Nei

sleg 3

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

'Ja

må du legge ved tillatelse
Bygger/~r

du i nærheten av høyspent kraftlinje?

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

Nei

Ja

Net

Ja

eller uttalelse fra eter.

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

Nei

Ja

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

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

Nei

Finnes del kulturminner eller verneverdig bebyggelse på eiendommen

Nei

søknad om dispensasjon,
uttalelse og/eller vedtak.

eller i nærheten?

vil byggeprosjektet

føre til en ny/endret

Ja

MOTTATT
9 MARS
2019

avkjøring til eiendommen?

?

Veiv seren stof,, 3

Nei

LI

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

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

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

H. Vedlegg

?

Kommunen kan ikke behandle byggesøknaden

yeiviseren steg å

din for de har mottatt alt relevant dokumentasjon

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

MOTTATT

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

Hvis du har nabovarslet, legg ved:

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

Et eksemplar av komplett nabovarsel med alle vedlegg

under punkt F e(ter G)

Søknader om dispensasjon elter innvilget dispensasjon
(spesiriser feiret under)

X

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

Uttatelserivedtak
.

Ispesifiser

fra annen myndighet

felter under)

Eventuelle merknader fra naboer
,

Dine kommentarer tit naboens merknader

Andre vedlegg:

o

v/.5j/./

r'i»Y)

1-7:7

t717/-7)

Totalt antall vedlegg:

I. Underskrift

, Dato:

Undersknft

Byggesøknad
fordegsomskalbyggeellerriveI © lAgitt

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

Side 4 3V 4

Skudeneshavn, den 15.3.19

Karmøy kommune
V/ Jon Martin Jakobsen

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

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

Dokid: 19035264 (19/13861)
SØKNAD OM
DISPENSASJON

ÅIL TILTAKSHAVER OG SØKER

desember 2017

DISPENSASJON
SØKNAD OM DISPENSASJON
For tiltak på følgendeeiendom:
Gnr

38

Bnr

F.nr

6Qo

Adresse.

ES/. 75571//t/

Søknadeninnsendesav :

Tiltakshavers adresse:

d

`.//

61 ,17

Tiltakshavers navn:

S.nr.

Koi s 9‘,

-9

-297?

Kontaktperson:

d
d c-7

Telefon dagtid:

Epost-adresse:

d‘ra/€4WIA'lik."--

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

Kommuneplanens arealdel

El

Kommunedelplan for

kitrr7

---

Reguleringsplan (områdeplan, detaljplan, bebyggelsesplan)
Planens navn:

•

li

Plan- og bygningsloven (1b1)

El

Byggteknisk forskrift (TEK17)

E

Annet
Beskriv:

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

e "

(4

.4'frlw/-47`

ZA/fr—

‘it741",77.

fsh

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

ii / 47.

/
ak/(47,

tri%

/1)7:3:7

Ayf57‘f

9

øf

.

.

Jeg / vi søker om :
El

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

Norsk Kommunalteknisk Forening wwwkommunalteknikk.no
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INFORMASJON

TIL TILTAKSHAVER

OG SØKER

desember 2017

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

Signatur er):
,11.11.••

Dato og und skrift
tiltakshaver

Dato og unders ft
eventuell ansvarlig søker

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

Norsk Kommunalteknisk Forening wwwkommunalteknikk.no

Vedlagt

Ikke
Relevant

X

X
V

6

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

MOTTATT
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/1386

Arkiv: GNR 38/275
Sign:

Dato:

Utvalg:

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

13.05.2019
08.10.2019
05.11.2019
21.01.2020

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

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

SAKSFRAMSTILLING

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

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


Fylkesmannen i Rogaland kom med uttale i saken den 06.12.2019.

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

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

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

Vår dato:

Vår ref:

06.12.2019

2019/11648

Deres dato:

Deres ref:

26.11.2019

19/1386-18

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

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

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

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

Side: 2/2

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001

Stavanger

Vår dato:

Vår ref:

17.02.2020

2019/11648

Deres dato:

Deres ref:

27.01.2020

19/1386-22

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Fylkesmannen klager på vedtak om å gi dispensasjon til oppføring av
naust/sjøbod, 38/275 Karmøy
Vi viser til kommunen sin oversending, mottatt 27.01.2020.
Fylkesmannen klager på Karmøy kommune sitt vedtak om dispensasjon fra plan- og
bygningsloven § 1-8 og LNF-formålet i kommuneplanen for oppføring av naust/sjøbod på
eiendom 38/275.
Bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen og plan- og
bygningsloven § 1-8 for oppføring av naust/sjøbod på eiendom 38/275 i Karmøy kommune.
Sjøboden har en grunnflate på 12 m2. Søker opplyser om at det tidligere har stått en sjøbod så sent
som i 2004 eller 2006.
Hovedutvalg teknisk og miljø gjorde følgende vedtak i sak 4/20 i møte 21.01.2020:
«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.»
Etter § 1-9 i plan- og bygningsloven kan fylkeskommunen eller statlige organ påklage enkeltvedtak
etter loven dersom vedtaket direkte berører vedkommende myndighets saksområde. Denne saken
gjelder strandsonevernet i plan- og bygningsloven § 1-8, en viktig regional og nasjonal interesse som
Fylkesmannen skal ivareta.
Kommunen sitt vedtak ble mottatt av Fylkesmannen 27.01.2020. Etter § 29 i forvaltningsloven er
fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt melding om vedtak er kommet frem til vedkommende
part. Vår klage er derfor sendt innen fristen.
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fmropost@fylkesmannen.no
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www.fylkesmannen.no/melding
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Lagårdsveien 44
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Vurdering
Fylkesmannen ga følgende uttale den 06.12.2019 da saken var på høring:
Tilgrensende planarbeid
Det pågår planarbeid av plan 1028 for fritidsboliger ved Kråkebergvegen i umiddelbar nærhet til
omsøkte tiltak. Det foreligger per nå innsigelser til planen. En av innsigelsene går ut på at planen
kommer i konflikt med strandsonevernet og LNF-formålet i kommuneplanen. Dette gjør at den
samla belastningen på strandsonen blir for omfattende. Dersom det gis dispensasjon for
oppføring av sjøbod vil belastningen i området øke ytterligere.
En dispensasjon så nært knyttet opp til en plan under arbeid og i et område under
utbyggingspress, vil bidra til å undergrave overordna planer og plankrav og gi uheldige
presedensvirkninger.
Naturverdier
Omsøkte tiltak ligger innenfor naturbeitemark som har verdi svært viktig. Her har strandsonen en
svært viktig funksjon, både for floraen og for hekkende, trekkende og overvintrende fugler.
Omsøkte tiltak vil kunne redusere naturverdiene i området på grunn av økte forstyrrelser og
arealbeslag.
Allmennhetens tilgang til sjøen
Det er viktig å ta vare på områder langs sjøen, særlig i områder under påtrykk for utbygging.
Sjøboden vil gi en økt privatiserende effekt i et område som bevares åpent, som er avsatt til
allmennheten og vil komme i konflikt med de hensyn LNF-formålet og plan- og bygningsloven § 1-8
skal ivareta.
Konklusjon
Fylkesmannen vil, med bakgrunn i det overnevnte, fraråde at det gis dispensasjon for oppføring
av sjøbod på eiendom 38/275 i Karmøy kommune.
Fylkesmannen står ved vurderingen fra høringen, og vil med dette grunnlag påklage vedtaket til
Karmøy kommune. I tillegg har vi følgende vurderinger som støtter klagen:


Vi vil understreke at det både gjennom plan- og bygningsloven § 1-8 og LNF-formålet er et
byggeforbud i det aktuelle området. Vilkårene for å gi dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2 er strenge, jf. også lovens forarbeider. Det følger av forarbeidene at
dispensasjoner ikke må undergrave planer som informasjons- og avgjørelsesgrunnlag, siden
det har vært gjenstand for en omfattende beslutningsprosess.



Vi kan ikke se at vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Tiltaket vil vesentlig tilsidesette hensynet
bak pbl. § 1-8 og LNF-formålet i kommuneplanen. Tiltaket vil gå på bekostning av
naturverdier og allmennhetens tilgang til strandsonen i området og endre landskapsbildet.
Fordelen ved å gi dispensasjon er at tiltakshaver får oppført en kopi av et eldre naust som
har hatt den plasseringen. Fordeler som kommer enkeltpersoner til gode, skal som
hovedregel tillegges mindre vekt enn fordeler og ulemper som rammer allmennheten. Vi kan
ikke se at det er noen fordeler ved tiltaket for allmennheten eller naturverdiene i området.



Foreslått plassering vil virke fremtredende i et område hvor strandsonen er relativt uberørt.
Tiltaket vil også kunne gi ytterligere terrenginngrep i strandsonen. Dette er med på å gi et
negativt uttrykk for landskapsbildet sett fra sjø.

Side: 3/3



En eventuell dispensasjon vil kunne åpne for flere byggetiltak, og føre til uheldig
presedensvirkning både i dette området og ellers i kommunen. Dette gjelder særlig siden
tiltaket er søkt plassert i et inngrepsfritt område under utbyggingspress.

Konklusjon
Med begrunnelsen gitt i tidligere uttale og med supplerende vurderinger overfor, klager
Fylkesmannen på vedtak 4/20 til Karmøy kommune om å gi dispensasjon for oppføring av sjøbod på
eiendom 38/275.
Dersom kommunen ikke tar vår klage til følge, ber vi om at saken blir oversendt til Fylkesmannen for
eventuell videresending til settefylkesmann for avgjørelse i saken.

Med hilsen
Lone Merete Solheim
fylkesmann

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001

Stavanger

Bjarne Skådel
Boks 46
4297 Skudeneshavn

' ?9//3%25 i9Goy/ko
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23. 2.29
Skudeneshavn, den 20.2.20

Karmøy kommune
Teknisk etat
4250 Kopervik

Tilsvar, sak nr 333/19, deres saksnr : 19/1386-24 Naust, båthus, sjøbu. Gnr 38, bnr 275.
Viser til deres utsendelse av klage, datert 19.2.20 med vedlagt Fylkesmannens klage dat . 27.1.20
Jeg opprettholder mine tidligere uttalelser i saken.
Fylkesmannen har innvendinger grunnet planarbeid et stykke fra. Jeg kan ikke se at det innvirker
på min søknad. Mitt ønske er tilbakeføring av eiendommen min ved oppføring av den omsøkte
sjøbod. En bod som har stått på stedet i 50- 60 år, og som ingen av naboene har innsigelser
imot, snarere tvert i mot.
Likeså er det innvendinger grunnet naturverdier. Oppføringen vil ikke utgjøre noen endringer av
bruken av området. Det vil ikke bli verken mer eller mindre brukt. Båtstøen blir akkurat like mye
benyttet uten boden, men alt ville blitt så mye mer praktisk. Det vil heller ikke bli noen form for
stengsel for folk som måtte søke ned i strandsteinene på stedet. Det er og vil være åpent for
turgjengere.
Teknisk utvalg har vært på befaring og fått studert området/terrenget, og sett at det virker
urimelig at boden ikke skal kunne bli gjenoppbygget.
Jeg finner det veldig vanskelig å forstå at myndighetene skal nekte gjenoppbygging av noe som
naturkreftene har ødelagt, og som har stått på stedet i 50- 60 år. Naturen i området har åpenbart
ikke vært skadelidende i alle disse årene.
Jeg opprettholder min søknad om tilbakeføring av området ved å føre opp igjen en ca 12 kvm stor
sjøbod. En sjøbod som ble ødelagt av naturkreftene.

Med vennligbj/sen

'
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Bjarne Skådel
Boks 46
4297 Skudeneshavn

ET-T

Skudeneshavn, den 29.2.20

Karmøy kommune
Teknisk etat
Rådhuset
4250 Kopervik

Vedlegg til sak 333/19. Deres saknr 19/1386-24 naust, båthus, sjøbod. Gnr 38, bnr 275.
Vedlagt originalsøknaden lå en kopi av et maleri.
Jeg har nå funnet frem fotografiet som var grunnlaget for maleriet.
På et maleri har jo kunstneren sin frihet, men vedlagte kopi av foto viser hvorledes det omsøkte
området så ut, og hvorledes det ble benyttet tidligere.
En kan telle i alle fall 11 båter, hvorav en motorbåt som er plassert i området. Det er et vinterbilde
og de fleste båtene er dratt opp på land, mens 4-5 fremdeles ligger fortøyd ute i båtstøene.
Ber om at dette blir vedlagt og tatt med i vurderingen av saken.
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SAKSPROTOKOLL - 38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 36/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 (Ap 1 (Storesund), Krf 1, MDG 1).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder HTM-vedtak nr. 4/20.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for videre klagebehandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/7357

Arkiv: GNR 123/181
Sign:

Dato:

Utvalg:

Delegert vedtak
Hovedutvalg teknisk og miljø

07.01.2020
24.03.2020

123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - UTBYGGING AV BK6 - KLAGEBEHANDLING
Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 27/20.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland.

SAKSFRAMSTILLING
Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 27/20 ble det gitt tillatelse til oppføring av enebolig m/fremtidig carport.
Vedtaket ble påklaget av nabo i Tjørnahaugvegen 52. Det er gitt 6 tilsvarende tillatelser på samme
eiendom, og klagen tolkes dithen at det er utbyggingsprosjektet i sin helhet som påklages og ikke
den enkelte byggetillatelsen.
Klagen:
I klagen fremkommer det i hovedsak at Berge Sag sitt valg av takkonstruksjon, saltak, vil
medføre unødig reduksjon av sol sen ettermiddag/kveld. Klager er kjent med at området er
regulert til boliger av samme type som Berge Sag ellers har bygd på Lyngentunet, men utbygger
har tidligere benyttet tre forskjellige takkonstruksjoner, og om de hadde valgt ein av de to andre
konstruksjonene, hadde dette vært positivt for klager og de andre naboene foran klager. Det er
positivt at de nye boligene blir plassert 1,5 m lavere enn klagers bolig, men slik terrenget er vil
det likevel være av stor betydning om fire takmøne mot sørvest kan reduseres med den halve
meteren det er snakk om. Det blir likevel i stil og samsvar med den byggeformen Lyngentunet er
bygd opp på.
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Tilsvar til klagen:
Ansvarlig søker har kommet med følgende tilsvar til klagen:
«Av de 4 stk boliger (H1 til H4) langs Tjørnahaugvegen som er nærmest Tjørnahaugvegen 52, og som
eierne kom med merknader på, har Bolig H4 lengst avstand til Tjørnahaugvegen 52, dvs. ca. 50m. Berge
Sag har ingen kommentarer til klage på vedtak og ber om at Kommune innstiller saken slik at vedtak
opprettholdes.»
Det vises til tilsvaret i sin helhet.

Vurdering:
Oppføring av enebolig er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) § 20-1
første ledd bokstav a).
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 5059 som er godkjent 08.02.2016, og det aktuelle
området er regulert til konsentrert bebyggelse (BK6).
I klagen fremkommer det i hovedsak at valg av takkonstruksjon vil medføre reduksjon av sol for
klager.
Kommunen viser til pbl. § 21-4 første ledd der det fremkommer følgende:

«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den fristen som framgår av §
21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.»
Dette innebærer at kommunen plikter å gi tillatelse til et omsøkt tiltak dersom det ikke er i strid
med bestemmelser i plan- og bygningsloven. I denne saken er eiendommen regulert til
konsentrert bebyggelse ( 60 % BYA ), og omsøkte boliger er prosjektert i samsvar med
planbestemmelsene. Mønehøyden er ca. 1,5 m lavere enn det planen åpner for, og omsøkte
boliger er plassert lavere i terrenget enn nabo. Avstand fra klager til nærmeste bolig i prosjektet
er over 15 m. Soldiagrammet som er innsendt ved søknaden viser at omsøkte boliger vil ta noe
sol på klagers eiendom sen ettermiddag/kveld, men dette anses ikke å medføre ulemper utover
det man må påregne i regulerte boligområder. Saksbehandler har i forbindelse med klagesaken
vært på befaring. Kommunalsjef teknisk kan ikke se at tiltaket for øvrig er i strid med
bestemmelser i plan- og bygningsloven.
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. 27/20 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage
2. Tilsvar til klage
3. Tillatelse til tiltak
4. Situasjonsplan
5. Søknad om tillatelse
6. Nabomerknad med kommentar
7. Tegninger: plan og snitt
8. Tegninger: fasader
9. Terrengprofil
10. Soldiagram
11. Oversiktskart
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Vedr Saksnr 19/7357-2 Nybygg Snik ved Berge Sag og Trelast AS

Som part i saken benytter vi vår rett til klage på vedtak og klagen
gjelder Berge Sag sitt valg av takkonstruksjon, saltak, som vil medføre
unødig reduksjon av sol sein ettermiddag/kveld

slik kommunen og

vurdere saka.
Vi er kjent med at området er regulert til boliger av same type som
Berge Sag ellers har bygd på Lyngentunet. Men utbygger har tidligare
benytta tre forskjellige takkonstruksjoner.

Om dei no hadde valgt ein

av dei to andre konstruksjonane, hadde dette vare positivt for oss (og
dei andre naboene framfor oss).
Vi er og klar over at dei nye husa blir plassert 1,5 m lågare enn vårt.
Det ser me sjølvsagt som positivt, men slik terrenget er her, vil det
likevel væra av stor betydning for oss om fire takmøne mot sørvest
kan reduserast med den halve meteren det her er snakk om. Det blir
likevel i stil og samsvar med den byggeform Lyngentunet er bygd opp
på.
Berge Sag gav oss ikkje nokon begrunnelse på deira vedtak anna enn
at «vi vurdert deres innspill men holder med at vi fortsatt ønsker å
bygge disse med saltak og da helst ikke vil endre på tegninger».

Vormedal, 13. janu3r
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Skare

Tjornahaugvegen 52, 5545 Vormedal

Fra: Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>
Sendt: mandag 3. februar 2020 15.06
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Gry Trovåg Hansen <gth@karmoy.kommune.no>
Emne: Tjørnahaugvegen 52 ‐ klage på vedtak byggesak 19/7357‐2 Gnr. 123/181 ‐ Lyngtunet
Hei Gry,
Viser til kopi av klage på vedtak i byggesak 19/7357‐2 som gjelder bolig H4 på område BK6, Gnr. 123/181.
Viser også til korrespondanse under felles nabovarslingsperioden med eierne av Tjørnahaugvegen 52. Kopi av alt av
korrespondanse under felles nabovarslingsperioden ble vedlagt byggesøknad vedlegg C3 & C4.
Av de 4 stk boliger (H1 til H4) langs Tjørnahaugvegen som er nærmest Tjørnahaugvegen 52, og som eierne kom med
merknader på, har Bolig H4 lengst avstand til Tjørnahaugvegen 52, dvs. ca. 50m.
Berge Sag har ingen kommentarer til klage på vedtak og ber om at Kommune innstiller saken slik at vedtak opprettholdes.
mvh
Andrew

Andrew Greenwood - Berge Sag.
982 29 304 - 53 77 54 00

Fra: Resepsjon 1 <bergesag@bergesag.no>
Sendt: mandag 3. februar 2020 09.01
Til: Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>
Emne: ALTINN SNIK: Ny melding tilgjengelig i Altinn.no for BERGE SAG OG TRELAST AS

Fra: noreply@altinn.no <noreply@altinn.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 12.11
Til: Resepsjon 1 <bergesag@bergesag.no>
Emne: Ny melding tilgjengelig i Altinn.no for BERGE SAG OG TRELAST AS
En ny melding til Berge Sag og Trel... (org.nr 984046022) fra Karmøy kommune er tilgjengelig på https://www.altinn.no med
tittelen «123/181 ‐ SNIK ‐ NYBYGG ENEBOLIG ‐ OVERSENDELSE AV KLAGE BK6 ‐ BYGG H4».
Husk at du må ha rollen «Post/arkiv» i Altinn for å lese meldingen. Du finner mer informasjon om post fra det offentlige via
Altinn på http://www.ks.no/mottakavpostgjennomsvarut.

teknisk etat

Berge Sag og Trelast AS
Haukelivegen 676

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

5582 ØLENSVÅG

09.01.2020
Karl Inge Stumo
19/7357-2
1042/20
GNR 123/181

TILLATELSE
Karmøy kommune godkjenner søknaden om enebolig Søknaden regnes fullstendig fra 27.12.2019

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

Nybygg. Enebolig
Snik
123/181
Berge Sag og Trelast AS
Berge Sag og Trelast AS
27/20

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-3 godkjennes søknaden, med;
- tegninger, mottatt dato: 27.12.2019
- situasjonskart, mottatt dato: 27.12.2019
- erklæring om ansvarsrett for søker, prosjekterende
Søknaden gjelder oppføring av Bygg 4 enebolig m/fremtidig carport
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.
Ansvar og kontroll
Det vises til innlevert gjennomføringsplan for prosjektering
Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 1.

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

Før det gis brukstillatelse/ferdigattest skal følgende rekkefølgekrav i plan være ivaretatt:
§ 49. Høyspentlinje innenfor bestemmelsesområde #1 skal fjernes/kables før underliggende
bebyggelse gis igangsettingstillatelse. Når høyspentlinjen er fjernet/kablet skal
bestemmelsesområde #1 utgå fra plankartet.
(OBS- fjerning/kabling av høgspent er godkjent i sak 19/7351)
§ 50. LEK1 skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før det blir gitt
brukstillatelse/ferdigattest for boliger innenfor område BF01-BF04 og BK4-6.
§ 51. Kjøreveg og fortau med tilhørende anlegg skal være ferdig opparbeidet til og langs det
aktuelle delfelt før det gis brukstillatelse/ferdigattest for nye boliger. Fortau skal opparbeides
frem til Mykje skole, som vist i planen. Ferdig opparbeida og godkjente offentlige veganlegg skal
fradeles og overskjøtes vederlagsfritt til Karmøy kommune.
(Obs-gjelder også gjenstående vegareal på sørvestsiden av BK6)
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.
 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
Høyde ferdig gulv settes til kote + 26,2 moh.
Høyden kan justeres +/- 25cm 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.

2

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.
Arbeidet må ikke igangsettes før endelig høyde/plassering er kontrollert av kommunen.
Opplysninger om byggesaken
Arealplan
Regulering
Formål
Grad av utnyttelse
Gesimshøyde

: R5059
: BK6
: 60%
: 8m

Tekniske anlegg
Utslipp
Overvann
Atkomst

: jf teknisk plan/rørleggermelding
: jf teknisk plan/rørleggermelding
: via regulert opparbeidet veg

I søknad:
Bolig inkl fremtidig carport
Bebygd grunnflate :111 m2
Ant. etasjer
:2
Takform/vinkel
: Saltak
Gesimshøyde
: ca 5,7
Grad av utnyttelse : 39%
Merknad:
Det foreligger merknad fra nabo på Tjørnahaugvegen 52. Merknad er trukket fra nabo men tas
med av saksbehandler for en kort vurdering. Nabo anses som part i saken.
Nabo ber i opprinnelig merknad om at det vurderes takform som gir lavere høyde enn omsøkte
løsning.
Søkers kommentar til merknad:
Søker har laget soldiagram som viser påvirkning på naboeiendom og påpeker at boligene ligger
ca 1,5m lavere i terrenget enn nabo og at det er god avstand til nabo.
Kommunens kommentar til merknad:
Saksbehandler har vært på befaring.
Omsøkte boliger er i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser og har en mønehøyde ca
1,5m lavere enn planen åpner for. Avstand fra nærmeste bolig (H1) til nabos bolig er over 15
meter og omsøkte boliger er plassert lavere i terrenget. Det fremgår av innsendte soldiagram at
boligene vil ta noe sol sen ettermiddag/kveld. Etter kommunens vurdering vil ikke tiltaket
medføre ulemper utover det en må påregne i et regulert boligområde.
Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Avklart i nyere plan.
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Visuelle kvaliteter
Lovens krav anses ivaretatt.
Vurdering og konklusjon
Omsøkte tiltak er i samsvar med plan og godkjennes.
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.
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
Runar Lunde
areal- og byggesakssjef
Karl Inge Stumo
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Magnhild og Oddmund Skare, Tjørnahaugvegen 52, 5545 VORMEDAL
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/7357-2

Gnr/bnr: 123/181

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

GEBYR

0,8

11 400

9120

FAKTOR

SATS

GEBYR

Timesats

GEBYR

Enebolig

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

AREAL

KODE

DELSUM
TILLEGGSGEBYR
Timearbeid

KODE

Ant. timer

TOTALT GEBYR

9120

For mer informasjon, se gjerne www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/
09.01.2020

dato
Karl Inge Stumo

saksbehandler
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Andrew Greenwood
Oddmund Skare <oddmund.skare@haugnett.no>
fredag 20. desember 2019 17.03
Andrew Greenwood
Re: Vedr nabovarsel BK6 Lyngentunet, Snik

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Takk for hurtig tilbakemelding. Me gløymde å skrive hus, men tenkje generelt rekka mot vegen, H1 - H4. Forstår at
dette feltet har lågare grunnflate, men likevel fordel å sleppa dei spisse møna som ruve ein god del meir enn
takkonstruksjonen på våre hus.
Me treng ikkje meir diagram og ser saka avslutta frå vår side, men ser spent fram til resultatet.
God jul til dåke.
Helsing frå Magnhild og Oddmund

20. des. 2019 kl. 16:17 skrev Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>:

Hei Magnhild,
Vedrørende soldiagram tolker jeg dere slik at dere ikke trenger flere bilder som viser andre årstid ?
Jeg og Malgorzata er begge på jobb på mandag og har fortsatt en mulighet få lagd flere
soldiagrammer om dere skulle ønske det.
Siden nabovarsel er felles for alle 7 stk boliger, men at vi skal innsende 7 separate byggesøknader
som alle individuelt vil få sin egne saksbehandling med saksnr. og vedtak, er vi avhengig av en
tilbakemelding fra dere der dere beskriver hvilke av de 7 boliger H1, H2, H3 osv….. som deres
merknader relaterer til.
Deres bolig har ferdiggulv på 27,8, bolig H1 er senket ca. 1,5m i forhold til veien og har ferdig gulv
26,2. Dvs. deres bolig er 1,6 høyere enn bolig H1. Det er i tillegg ca. 18m avstand mellom deres
takterrasse over carporten og husveggen til bolig H1. I en annen situasjon/boligfelt der boliger er
den ''vanlig'' 4m avstand fra hver sin grense hadde avstand mellom boliger vært 4+4=8m. I dette
prosjekt er det over dobbelt det ''vanlige'' avstand. Vi kan følgelig ikke se at dere er unormalt utsatt
for å føle innestengt eller skjermet for sol.
Jeg bekrefter at vi fortsatt ønsker å søke byggetillatelse basert på oppgitt takform.
Mvh
Andrew
Fra: Magnhlid Skare <magnskare@gmail.com>
Sendt: fredag 20. desember 2019 15.17
Til: Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>
Emne: Re: Vedr nabovarsel BK6 Lyngentunet, Snik
Me synest ikkje at de helst vil bygge saltak er noko argument. Er det økonomisk grunn? Etisk? Eller
kvifor vil de ikkje ta hensyn til naboynskje? Me trudde eit nabovarsel var for å gje naboen ein
mogelegheit for innspel og ei seriøs vurdering. Vonar de vil sjå på dette igjen.
Helsing frå Magnhild

1

19. des. 2019 kl. 16:43 skrev Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>:

Hei Magnhild,
Jeg har fått utarbeidet soldiagrammer for din tomt som viser skyggeeffekten på et
utvalg av ulike årstid/tid på dagen. (vedlagt) - her få dere et godt bilde av
situasjonen.
Den digitale solmodellen er slik at vi også kan få ut andre årstid og tid på dagen om
dere skulle ønske det - pga av juleferie burde jeg fått beskjed kjapt slik at jeg kan få
utarbeidet disse og oversendt til dere i morgen.
Ang. takform har vi vurdert deres innspill men holder med at vi fortsatt ønsker å
bygge disse med saltak og da helst ikke vil endre på tegninger.
Det er utsendt en felles nabovarsel for 7 stk eneboliger, som da skal brukes som en
del av innsendelse av 7 stk separate byggesøknader. Formelt da trenger jeg å vite
hvilken/e bolig/boliger dere evt. fortsatt har nabomerknad/er på slik at disse kan
legges ved den/de relevante byggesøknader søknader.
mvh
Andrew
Andrew Greenwood - Berge Sag.
982 29 304 - 53 77 54 00

-----Opprinnelig melding----Fra: Malgorzata Kujawiak <MalgorzataK@bergesag.no>
Sendt: torsdag 19. desember 2019 14.49
Til: Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>
Emne: SV: Vedr nabovarsel BK6 Lyngentunet, Snik

-----Opprinnelig melding----Fra: Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 11:15
Til: Malgorzata Kujawiak <MalgorzataK@bergesag.no>
Emne: VS: Vedr nabovarsel BK6 Lyngentunet, Snik
Hei Gosja,
Kan du lage en skyggediagram for BK6 som viser hvordan sol på Tjørnahaugveien 52
blir (BK2).
Mvh
Andrew

-----Opprinnelig melding----Fra: Magnhlid Skare <magnskare@gmail.com>
Sendt: onsdag 18. desember 2019 10.12
Til: Andrew Greenwood <AndrewG@bergesag.no>
2

Kopi: Oddmund Skare <oddmund.skare@haugnett.no>
Emne: Vedr nabovarsel BK6 Lyngentunet, Snik
Me har sett på tegningene som kom i går og vil be om at de vurdere om det er
mogeleg å endre takkonstruksjonen til flatere tak, feks slike tak som er på vår rekke,
svak valm som gjev lågare takhøgd.
Me ser på husa nordvest for oss som har mønt tak, at det ruve meir enn skrått og
tek noko av solnedgangen for oss. Vedr dei nye husa i nabovarselet, vil dei ta mykje
av utsikten me har igjen. Denne bygginga var varsla, men me ber om at det blir teke
hensyn til dette og byte til tak som ikkje blir så høge.
Helsing frå Magnhild og Oddmund Skare
Tjørnahaugvegen 52
<Soldiagram - BK6 mot BK2.pdf>
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SAKSPROTOKOLL - 123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING
BK6 - BYGG H4
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 37/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 27/20.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland.

SAKSPROTOKOLL - 109/1 OG 109/29 - FOSEN - DELING AV
DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 03.12.2019, saksnr. 136/19
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø tillater etter medhold i jordlovens § 12, tredje ledd, at 109/29 fradeles 109/1
slik omsøkt, på betingelse av at landbruksareal på 109/29 overføres til 109/1 ca 430 kvadratmeter.
Hovedutvalg teknisk og miljø mener omsøkte fradeling vil fremme en fornuftig bruksstruktur for landbruket
i området.
Omsøkte fradeling vil ivareta arealene på en god måte og legge til rette for en driftsmessig god løsning.
Ved tidligere behandlinger av denne saken i hovedutvalg teknisk og miljø har det vært enstemmig at
fradeling skulle tillates.
Saker behandlet etter jordlovens § 12 er delegert kommunen og skal ikke sendes Fylkesmannen.

Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.

Vedtak:
I medhold av § 12 i Jordloven avslår HTM deling av driftsenheten mellom gnr./bnr. 109/1 og
109/29 - slik det vises på markslagskartet.

Vedtaket sendes fylkesmannen i Rogaland til orientering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Helge Hustoft
19/6412

Arkiv: GNR 109/1
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

03.12.2019
24.03.2020

109/1 OG 109/29 - FOSEN - KLAGE, AVSLAG: DELING AV DRIFTSENHET, JORDLOVEN

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder følgende vedtak i sak nr. 136/19 fra 3. des.-19:
«I medhold av § 12 i Jordloven avslår HTM deling av driftsenheten mellom gnr./bnr. 109/1 og 109/29 - slik
det vises på markslagskartet.»
Hovedutvalg teknisk og miljø (HTM) kan ikke se at det i klagen fremkommer momenter av en
karakter og med en tyngde som tilsier at tidligere vedtak bør endres.
Saken sendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Oversikt over vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klage fra advokat Christian Tumyr Kjær.
HTM-vedtak, sak nr. 136/19.
Saksfremlegg, sak nr. 136/19:
Saksfremlegg, vedl. 1
Saksfremlegg, vedl. 2
Saksfremlegg, vedl. 3
Saksfremlegg, vedl. 4

SAKSFREMSTILLING
BAKGRUNN:

 HTM-vedtaket etter jl. er registrert påklaget pr. 23. des. 2019 av advokat Christian Tumyr Kjær
(se vedl. 1).
 HTM vedtok etter jl.i i sak nr. 136/19 (den 3. des. 2019) avslag på deling av driftsenheten
mellom gnr. 109 bnr. 1 og 29 (se vedl. 2 tom. 7).
 FMV har opphevet HTM-vedtak i sak nr. 18/19 etter pbl. om dispensasjon fra
kommuneplanens LNF-formål. FMV fremhevet at saken må behandles etter jl. (se vedl. 4).
Klagebehandling etter pbl. legges etter dette på vent inntil endelig avklaring etter jl.
foreligger.
 HTM vedtok i sak nr. 18/19 etter pbl. dispensasjon fra LNF-formålet. Påklagingen fra FMR ble
derfor ikke tatt til følge.
 FMR påklaget HTM-vedtaket i sak nr. 128/19 etter pbl.
 HTM tok i sak nr. 128/18 klagen fra søker til følge, og gav etter pbl. dispensasjon på betingelse
av at et beiteareal på ca. 430 m² på bnr. 29 skal tilbakeføres til bnr. 1.
 Advokat Christian Tumyr Kjær har etter pbl. klaget på avslått dispensasjon.
 Svein H. Fosen fikk i delegert sak nr. 27/18 etter pbl. §11-6 avslag på dispensasjon fra
kommuneplanens LNF-formål for fradeling av bolighus med gnr./bnr. 106/29 som tilhører
landbrukseiendom med gnr./bnr. 106/1.
Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen i denne type saker 3 uker. HTM-vedtak om avslag
etter jl. ble fattet den 3. des.-19, og klagen er registrert innkommet 23. des.-19. Klagen anses
derfor å være innkommet innenfor den klagefristen som gjelder. Den tas derfor opp til
behandling som klagesak på avslag angående deling av driftsenhet etter jordloven (jl.).
Kommunalsjef teknisk vil til utvalgets orientering gjøre oppmerksom på at Rolf Terje Hansen
den 19. nov. 2019 fikk konsesjon som ny eier av driftsenheten. Dette er også tidligere opplyst i
forbindelse med forutgående HTM-vedtak om avslag for deling av driftsenheten etter jl. – se
vedl. 3: side 2 (under fakta om driftsenheten). Eiendommen er – i påvente av hvordan
delingssaken ender, pr. dato ikke overskjøtet. Dette har imidlertid ingen betydning for
klagebehandlingen, og omtales derfor ikke nærmere.
Klagers konkrete argumenter sammenfattes i følgende punkter:
1. At jordbruksarealet på gnr./bnr. 109/29 overføres til gnr./bnr. 109/1 (hovedbruket) vil ikke
svekke driftsgrunnlaget på gården.
2. Omsøkte bolighus på bnr. 29 er fra 1950-tallet, og har en teknisk tilstand som krever
totalrenovering for å tilfredsstille kravene til en moderne bolig.
3. Potensialet for driftsmessige ulemper er like store om boligen leies ut eller fradeles.
For nærmere detaljer viser kommunalsjef teknisk til klagen – vedlegg 1.

i

Jl. – Jordloven.

VURDERING
Når det gjelder klagers argumentasjon under pkt. 1, kan kommunalsjef teknisk ikke se at dette
tilfører saken noe nytt. Derfor viser en til vurderingene av ressursgrunnlaget i forutgående HTMsak – (se vedl. 3; side 3). Argumentasjonen kan derfor ikke vektlegges til fordel for en
delingstillatelse.
Klager fremhever under pkt. 2 at det uten fradeling ikke økonomi til å foreta en nødvendig
totalrenovering av omsøkte bolighus. Kommunalsjef teknisk vil presisere at det etter jl. ikke er
lovlig adgang til å la privatøkonomiske hensyn være avgjørende for at det gis tillatelse til deling.
Følgelig kan ikke dette argumentet vektlegges.
Under pkt. 3 fremheves det at potensialet for driftsmessige ulemper er like stort om boligen leies
ut eller fradeles. Klager overser her det faktum at en leietaker ved interessekonflikt med
landbruksdriften lett kan flytte eller evt. bli sagt opp av eier. En eier vil ikke ha så lett for å flytte,
og derfor i sterkere grad «stå på sitt» ved konflikt. Derfor faller dette argumentet på sin egen
inkonsekvens, og kan ikke vektlegges.
KONKLUSJON
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagers argumentasjon fremkommer nye/endrede
momenter med slik tyngde at tidligere avslag etter jl. bør endres. Derfor anbefales det at
Hovedutvalg for teknisk og miljø (HTM) opprettholder sitt vedtak om avslag for deling av
driftsenheten.
Avslutningsvis gjør Kommunalsjef teknisk HTM oppmerksom på at saken - uten hensyn til
hvorvidt utvalget fatter annet vedtak eller følger innstilingen, skal oversendes fylkesmannen i
Rogaland for videre klagebehandling.
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SAKSPROTOKOLL - 109/1 OG 109/29 - FOSEN - KLAGE, AVSLAG,
DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 38/20
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Forslag til vedtak i sak HTM 38/20 109/1 og 109/29—klage, avslag,deling av driftsenhet etter jordloven
HTM tillater etter medhold i jordlovens § 12,tredje ledd,at 109/29 fradeles 109/1 som omsøkt, på betingelse
av at landbruksareal på 109/29 overføres til 109/1,ca 430m2

Bakgrunn for tillatelsen.
Det er inngått avtale om salg av 109/1, gårdsbruket, og søker ønsker fradeling av 109/29 for fortsatt å kunne
eie og bo i eget hus, slik han alltid har gjort.
HTM mener omsøkte fra deling vil fremme en fornuftig bruksstruktur i området. Omsøkte fradeling vil
ivareta arealene på en god måte og legge til rette for en driftsmessig god løsning.
i saker etter jordlovens § 12 fatter kommunen endelig vedtak.
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (KL 1, H 2, FrP 1) for Haglands forslag.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder følgende vedtak i sak nr. 136/19 fra 3. des.-19:
«I medhold av § 12 i Jordloven avslår HTM deling av driftsenheten mellom gnr./bnr. 109/1 og 109/29 - slik
det vises på markslagskartet.»
Hovedutvalg teknisk og miljø (HTM) kan ikke se at det i klagen fremkommer momenter av en
karakter og med en tyngde som tilsier at tidligere vedtak bør endres.
Saken sendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/2716

Arkiv: GNR 15/115
Sign:

Dato:

Utvalg:

Delegert vedtak
Hovedutvalg teknisk og miljø

09.12.2019
28.04.2020

15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 865/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra samme lovs § 18.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 865/19 ble det gitt avslag på søknad om utlegging av 2 stk. flytebrygger.
Avslaget ble gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-4 –rettsvirkning av
reguleringsplan. I avslaget ble det opplyst at utlegging av flytebrygger også var avhengig av
dispensasjon fra pbl. § 1-8, vedrørende forbud mot bygging i 100 metersbeltet langs sjøen, og at
det ved evt. klage så måtte det søkes om dispensasjon fra § 1-8. I forbindelse med klagesaken er
det innkommet slik dispensasjonssøknad, og den vil bli behandlet parallelt med klagen.
Klagen:
I klagen fremkommer det følgende hovedpunkter:


«Kommunens vurdering av tiltaket er på mange måter den samme som er lagt til grunn i søknaden.



Det vil være riktig at tiltaket vil ha presedensvirkning, men man er ikke enig i at dette vil uthule
reguleringsplanen som styringsverktøy. Planen legger til rette for at det kan etableres småbåthavn
med brygger og gjøres nødvendige tiltak som sikrer dybde for å legge til rette for båtplasser. Etter
vår vurdering vil det være vanskelig å se at flytebrygger, som legger til rette for båtplasser, ikke skal
være i tråd med dette formålet.



Tiltaket er i stor grad i tråd med både formål og intensjoner og det foreligger ingen konkrete
ulemper eller argumenter som tilsier at flytebrygger ikke kan etableres i det aktuelle området.



Både Karmsund Havn og Kystverket har gitt tillatelse til å etablere flytebrygger ved flere
eiendommer inne i havna, det vises blant annet til tillatelse til utriggere på naboeiendom fra 2018.



Omsøkt båthavn ligger «inneklemt» mellom havneområder i sjø. Det vil med andre ord være forhold
her som ikke nødvendigvis gjelder øvrige områder og presedensvirkningen vil ikke være like stor.»

Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Søknad om dispensasjon:
Det er søkt om dispensasjon fra pbl. § 1-8, og søker viser i hovedsak til de momenter som er lagt
til grunn i tidligere dispensasjonssøknad. Det vises til tidligere konklusjon:
«Man vurderer tiltaket til å være av mindre karakter sammenlignet med hva planen åpner for og anser ikke
tiltaket til å medføre vesentlige ulemper verken for ferdsel i sjø, etablering av brygger eller lignende tiltak på
naboeiendommer, tilflottsrett eller manøvreringsareal. Kaianlegget blir ikke berørt og vil fortsatt være åpent
for allmenn ferdsel, jf. bestemmelsenes § 78.
Fra planbeskrivelsen finner man ikke at det er gjort vurderinger som tilsier at flytebrygger ikke er egnet i
dette området og man anser tiltaket til å være være uproblematisk i så måte. Tiltaket er av beskjeden karakter
og man vurderer ikke intensjonen i planen som vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon. Etter en samlet

vurdering finner man ikke direkte ulemper med omsøkt tiltak, og vurderer i så måte fordelene som klart
større enn ulempene, og vilkår i plan- og bygningsloven § 19-2 som ivaretatt.»
Det vises for øvrig til dispensasjonssøknad i sin helhet.

Vurdering:
Utlegging av flytebrygger er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) § 20-2,
jf. 20-1.
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 2041 – Åkraøynå og Holmane- godkjent
17.11.2015, og området er regulert til småbåthavn ( SBH04 ).
I planbestemmelsene § 87 fremkommer det følgende:
« Det kan etableres brygger innenfor byggegrenser i området, brygger skal fortrinnsvis anlegges som
fellesanlegg. Innenfor SBH 09 og SBH10 kan det etableres flytebrygger etter nærmere byggesøknad.»
Da det er presisert i bestemmelsen hvilke områder det kan etableres flytebrygger, vil en
alminnelig tolkning av bestemmelsen tilsi at det ikke kan etableres i de resterende områdene. På
bakgrunn av dette vil utlegging av flytebrygger i det aktuelle området (SBH04) være avhengig av
dispensasjon . Tiltaket er også avhengig av dispensasjon fra pbl. § 1-8 vedrørende avstand til sjø,
da flytebryggene er plassert utenfor regulert byggegrense i sjø.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
I klagen er det vist til at tiltaket er i samsvar med formål og intensjon i plan, og at klager ikke kan
se at flytebrygger uthuler planen som styringsverktøy, samt at det ikke foreligger konkrete
ulemper eller argumenter mot at det kan legges flytebrygger i det aktuelle området.
I planbeskrivelsen står det blant annet: «Det er vist småbåthavn i tilknytning til områder langs sjø
regulert til utbyggingsformål. Disse er i hovedsak vist ut fra eksisterende forhold».
Hensynet bak bestemmelsen er ifølge planbeskrivelsen å vise eksisterende forhold, samt at
bestemmelsens ordlyd tilsider en konkret vurdering av hvilke områder det kan etableres
flytebrygger i.
Kommunen er ikke enig med klager i at etablering av flytebrygger ikke uthuler planen som
styringsverktøy. Reguleringsplanen er relativt ny, godkjent i 2015, og endret i 2019. Det skal
tungtveiende argumenter til for å dispensere fra nyere planer. Reguleringsplanen er et dokument
som er utarbeidet gjennom en lang planprosess hvor samtlige parter har hatt anledning til å
komme med innspill. Planen er et demokratisk utarbeidet dokument som skal gi en sterk grad av
forutberegnelighet for innbyggerne. Kommunen vurderer at bestemmelsens ordlyd er svært klar

i forhold til hvilke områder det kan etableres flytebrygger innenfor, og dermed hvilke områder
man ikke kan etablere flytebrygger i. For SBH04 gjenspeiles dette også ved at den regulerte
byggegrensen mot sjø går i formålsgrensen mellom kai og småbåthavn, så man i realiteten ikke
kan etablere flytebrygge i samsvar med byggegrensen mot sjø. Kommunen vurderer at en
dispensasjon for omsøkte flytebrygger vil vesentlig tilsidesette bestemmelsen.
Det er ikke gitt dispensasjon for etablering av flytebrygger innenfor planen, og kommunen
vurderer det slik at omsøkte tiltak vil skape uheldige presedensvirkninger. Kommunen er ikke
enig med klager at presedensvirkningen ikke er like stor som i andre områder på grunn av at
omsøkte småbåthavn er «inneklemt» mellom havneområder. Det er flere eiendommer enn
omsøkte eiendom som ligger innenfor SBH04, samt at hvis det først er gitt dispensasjon fra
bestemmelsen, vil de andre områdene regulert til småbåthavn vise til denne saken. Etablering av
flytebrygger i de områdene som er regulert til småbåthavn der det ikke er tillatt med
flytebrygger, bør vurderes i forbindelse med en planendring, og ikke gjennom enkeltvise
dispensasjoner. Kommunen kan ikke se konkrete fordeler med omsøkte tiltak, utover fordeler for
privatpersoner, men slike fordeler skal tillegges liten vekt i dispensasjonsvurderingen.
Vilkår for dispensasjon er ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2.
Klager har vist til en tillatelse fra Kystverket om utlegging av utriggere på naboeiendommen. Et
søk i kommunens saksbehandlingssystem viser imidlertid at dette tiltaket ikke har vært omsøkt
eller godkjent i kommunen. Kommunen kan dermed ikke se at det tiltaket har relevans for
omsøkte tiltak da det kun er vurdert etter havne- og farvannsloven som skal ivareta andre
hensyn enn plan- og bygningsloven.
Dispensasjonsvurdering for pbl. § 1-8:
I reguleringsplanen er byggegrensen mot sjø satt i formålsgrense mellom kai og småbåthavn.
Omsøkte flytebrygger er i sin helhet plassert utenfor regulert byggegrense mot sjø. Tiltaket er
dermed avhengig av dispensasjon fra § 1-8.
I strandsonen skal det etter pb1 § 1-8 første ledd tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Disse hensynene skal ikke bli skadelidende om
dispensasjon gis. Strandsonen er definert som område av nasjonal verdi. Karmøy kommune er
blant de kystkommuner i Rogaland med stort press på arealene.
Dagens situasjon viser at båter i området er fortøyd langs eksisterende brygger/kai. Omsøkte
flytebrygger vil beslaglegge et større sjøareal enn fortøying av båt fra kai, og det anses dermed å
føre til mer privatisering av området. Omsøkte tiltak vil også skille seg ut estetisk, da det ikke er
andre flytebrygger i nærheten.
Fordelene ved tiltaket er utelukkende for tiltakshaver, mens ulemepene er i hovedsak knyttet til
presedensvirkninger.
Vilkårene for dispensasjon vurderes ikke å være oppfylt, jf. pbl. § 1-8. Søknad om dispensasjon
avslås.

Kommunalsjef teknisk sin konklusjon:
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt nye momenter som tilsier at vedtak i
delegert sak nr. 865/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klage på vedtak
Søknad om dispensasjon fra § 1-8
Avslag
Dispensasjonssøknad
Situasjonsplan
Reguleringskart med byggegrenser
Søknad om rammetillatelse
Flyfoto med reguleringsplan

Karmøy kommune
Sektor areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

KLAGE PÅ VEDTAK I ANLEDNING SAK 19/2716 I KARMØY KOMMUNE
VEDRØRENDE GNR. 15 BNR. 115 I ØYAVEGEN 38, 4270 ÅKREHAMN
TILTAKSHAVER/ KLAGER: ÅKRA ELEKTRISKE EIENDOM AS

Innledning
Det vises til vedtak fra Karmøy kommune av 09.12.19, mottatt i Altinn 13.12.19.
Kommunens vedtak 865/19 påklages herved på vegne av tiltakshaver, innen fristens utløp.
Begrunnelse for klagen
Undertegnede er engasjert av tiltakshaver for å søke om flytebrygger i område avsatt til
småbåthavn- SBH04 i reguleringsplan 2041 for Åkraøynå og Holmane.
Flytebrygger vil være i tilknytning til eksisterende kaianlegg og boligområde.
I dispensasjonssøknaden er det lagt vekt på at flytebryggene i sin helhet ligger innenfor
område til småbåthavn og at tiltaket ikke begrenser eller medføre ulemper for
havneområdet eller ferdsel i sjø. Her legger man til grunn at det mot nord-øst (innerst i
havna) er regulert havneområde som strekker seg 15m ut i sjø, mens det mot sør-vest er
regulert havneområde som strekker seg 20m ut i sjø. Omsøkt område ligger mellom disse og
strekker seg 10m ut i sjø.
Det er vist til at planen åpner for at det kan etableres brygger innenfor aktuelt område og at
omsøkte flytebrygger dermed ikke tilsidesetter intensjoner i vedtatt reguleringsplan.
Det vises til søknaden i sin helhet.
I vedtaket har Karmøy kommune lagt vekt på at det i reguleringsplanen er angitt spesifikke
områder hvor flytebrygger kan etableres og at aktuelt område ikke er en av disse.
Som en del av saksbehandlingen er det gjort nærmere avklaringer av hvor byggegrenser
ligger og kommet til at flytebrygger vil ligge utenfor byggegrense mot sjø. Tiltaket vil dermed
betinge dispensasjon fra byggegrensen, som må omsøkes ved en evt. endring av vedtaket.
Kommunen ser ikke at tiltaket påvirker naturmangfoldet eller vil forringe
manøvreringsarealer, tilflottsrett eller ferdsel i sjø. Havneområder i sjø vurderes heller ikke
som berørt. Kommunen finner det uklart om flytebrygger er i strid med formålet
«småbåthavn» og er dermed også i tvil om formålet bak bestemmelsen er tilsidesatt.
Kommunen viser til presedensvirkning og finner ikke at fordelene med dispensasjon er større
enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det vises til vedtaket i sin helhet.

Side 1 av 4
Prosjekt 4105-19

23.12.19 rev-1

Først og fremst viser man til kommunens avklaring og vurdering av byggegrense mot sjø,
hvor det kommer frem at omsøkt tiltak vil betinge dispensasjon fra byggegrensen.
Man viser her til at det er i planens §87 at det er fastsatt at «Det kan etableres brygger
innenfor byggegrenser i området…» og at det er nettopp denne formålsparagrafen det er
søkt dispensasjon fra.
Man legger da til grunn at omsøkt dispensasjon også vil være dekkende for byggegrense mot
sjø.
Kommunens vurdering av tiltaket er på mange måter den samme som er lagt til grunn i
søknaden. Det er vist til at tiltaket ikke forringer manøvreringsarealer eller havneområder i
sjø og at det er tvil om formålet bak bestemmelsen kan anses vesentlig tilsidesatt.
Avslaget er gitt på bakgrunn av at planen er relativt ny og at det ikke er gitt dispensasjon
tidligere. Det legges til grunn at en dispensasjon i denne saken vil ha stor presedensvirkning
og dermed uthule reguleringsplanen som styringsverktøy.
Det vil være riktig at tiltaket vil ha en presedensvirkning, men man er ikke enig i at dette vil
uthule reguleringsplanen som styringsverktøy. Planen legger til rette for at det kan etableres
småbåthavn med brygger og gjøres nødvendige tiltak som sikrer dybde for å legge til rette
for båtplasser. Planens §86 legger til grunn at «Området skal nytes til båtplasser for
småbåter og disponeres av de respektive rettighetshaverne av strandsonen.»
Kommunen er selv i tvil om hva som inngår i formålet «småbåthavn» og finner ingen
informasjon om hva slags brygger som antas å være innenfor formålet.
Etter vår vurdering vil det være vanskelig å se at flytebrygger, som legger til rette for
båtplasser, ikke skal være i tråd med dette formålet.
Omsøkte flytebrygger vil sikre flere båtplasser og sikrer samtidig gode manøvreringsarealer.
Her vil man vise til planens §88 som legger til grunn at «Båtplassene skal organiseres på en
slik måte at kapasiteten blir best mulig.»
Om flere eiendommer innenfor dette området skulle ønske å etablere tilsvarende
flytebrygger kan man altså ikke se at dette bryter med intensjoner i planen og man kan
dermed ikke se at dette medfører at planen blir uthulet som styringsverktøy.
Tvert imot er tiltaket i stor grad i tråd med både formål og intensjoner og det foreligger
ingen konkrete ulemper eller argumenter som tilsier at flytebrygger ikke kan etableres i det
aktuelle området. Her vil man vise til at det er etablert/ lagt ut utriggere flere steder i havna,
som har vært i bruk i en årrekke og som ikke verken har begrenset eller medført ulempe for
havna som helhet.
Dette understrekes av at både Karmsund havn og Kystverket har gitt tillatelse til å etablere
flytebrygger ved flere eiendommer inne i havna. Tillatelser er gitt etter Havne- og
farvannsloven og det er konkludert med at slike brygger ikke tilsidesetter intensjoner i
lovverket.
Fra tillatelse fra Kystverket så sent som i 2018 kan man lese følgende fra vedtak om utriggere
på naboeiendom i nord-øst (15/114):
«Hensynet til søker taler for å gi tillatelse og må tillegges vekt, for søker er det av interesse å legge ut
tre utriggere for å bedre/ øke fortøyningsmulighetene foran eiendommen. Når det gjelder andre
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hensyn som skal tillegges vekt er dette særlig ferdselsmessige hensyn, samt hensynet til
fiskerinæringen.
Søknaden er lagt frem for Fiskeridirektoratet region Sør og Karmøy kommune:
•
Fiskeridirektoratet region Sør uttaler at de ikke har merknader til søknaden.
•
Karmøy kommune uttaler at «Området er regulert til småbåthavn, og tre utriggere montert i
eksisterende brygge er i henhold til planen. Vi har derfor ingen innvendinger til tiltaket».

Karmøy kommune har her konkludert med at utriggere innenfor samme område som det nå
søkes om flytebrygger vil være i hht planen. Verken fra planbeskrivelsen fra planarbeidet
eller i bestemmelsene finner man at det er gjort vurderinger som tilsier at utriggere kan
etableres innenfor omsøkt område- SBH04.
Her vil det med andre ord være gjort en skjønnsmessig vurdering og det vil være naturlig å
spørre hva som skiller utriggere fra flytebrygger når man legger til grunn de hensyn og
intensjoner planen er ment å ivareta- ferdsel, fortøyning, manøvrering, havneområder i sjø
osv. (?)
At kommunen i sitt avslag anbefaler at tiltaket heller vurderes som en planendring
understreker at det finnes muligheter for å gjennomføre tiltaket også her, men via en større
og mer omfattende prosess. Man ser derimot ikke hva man oppnår med en slik planendring,
som ikke kan løses med en dispensasjon. Om utfallet er det samme, vil det være av mindre
betydning hvilken fremgangsmåte man velger.
Man vil legge til at omsøkt småbåthavn (SBH04) ligger «inneklemt» mellom havneområder i
sjø (o_HIS1 og o_HIS2) hvor det er lagt til rette for oppankring av fiskebåt, lastebåt og
lignende fartøy. Det vil med andre ord være forhold her som ikke nødvendigvis gjelder øvrige
områder og presedensvirkningen vil ikke være like stor.

Tillatelse til utriggere fra Kystverket, Sak. 2016/3478

Omsøkte flytebrygger
Områder for
oppankring av
fiskebåt, lastebåt og
lignende fartøy
Prosjekt 4105-19

23.12.19 rev-1
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Konklusjon
Kommunens avslag virker i hovedsak å være av prinsipiell karakter og uten å vise til hvilke
ulemper som er vektlagt for å konkludere med at tiltaket ikke kan godkjennes.
At fordelene med dispensasjon kun vil være for tiltakshaver privat, og som ikke kan tillegges
vekt, vil etter vår vurdering være feil.
Omsøkte flytebrygger bidrar til flere båtplasser/ bedre kapasitet uten å være til hinder for
ferdsel i sjø eller på noen måte begrense allmenhetens tilgang til kaiområdene.
Dette vil med andre ord være helt i tråd med intensjoner i reguleringsplanen og sørge for en
mer attraktiv havn som inviterer til mer bruk.
Man anser det som vektig argument at kommunen vurderer utriggere til å være i tråd med
planen og mener det ikke finnes argument for at flytebrygger skal vurderes annerledes.
Man er ikke enig i kommunens vurdering for å avslå omsøkte flytebrygger og ber
Hovedutvalget for tekniske saker om å gjøre en ny vurdering av saken.
Avslag av 09.12.19 påklages.

Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes
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Karmøy kommune
Sektor areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Formål:

Gnr. 15 bnr. 115 – Øyavegen 38 og 40, 4270 Åkrehamn
Plan-ID 2041 Åkraøynå og Holmane
Område for boligbebyggelse på land- B1 og småbåthavn i sjø- SBH04

I MEDHOLD AV PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 19- 1 SØKES DET DISPENSASJON FRA:
-

Plan- og bygningslovens §1-8 vedrørende byggeforbudet i 100- meters beltet langs sjø

Det vises til dispensasjonssøknad av 11.06.19, vedtak fra Karmøy kommune av 09.12.19 og klage
på vedtak av 23.12.19.
Grunnet uklarheter rundt byggegrense mot sjø ble det ikke søkt dispensasjon fra byggeforbudet i
100- meters beltet langs sjø i opprinnelig søknad. I vedtaket fra KK er det gjort nærmere
undersøkelser og funnet at tiltaket betinger dispensasjon fra byggegrense. Dette er kommentert
i klage på vedtaket, men KK mener det må søkes dispensasjon fra pbl §1-8 før klagesaken kan
behandles, ref. epost av 05.03.20.
I opprinnelig søknad er følgende lagt til grunn:
I henhold til samme bestemmelser §9 vil byggegrense mot sjø være sammenfallende med
formålsgrensen og tiltaket vil dermed ikke betinge dispensasjon fra plan- og bygningslovens §1-8
vedrørende tiltak i 100- meters beltet langs sjø.
Eiendommen er allerede bebygd og man vurderer ikke omsøkt tiltak til å falle inn under
rekkefølgebestemmelsene i kapittel 8, §§100- 103.
I klagen er blant annet følgende lagt til grunn:
Først og fremst viser man til kommunens avklaring og vurdering av byggegrense mot sjø, hvor
det kommer frem at omsøkt tiltak vil betinge dispensasjon fra byggegrensen.
Man viser her til at det er i planens §87 at det er fastsatt at «Det kan etableres brygger innenfor
byggegrenser i området…» og at det er nettopp denne formålsparagrafen det er søkt
dispensasjon fra.
Man legger da til grunn at omsøkt dispensasjon også vil være dekkende for byggegrense mot sjø.
Vi legger til grunn at de moment som er fremsatt i tidligere dispensasjonssøknad, og i klage på
vedtaket, også gjør seg gjeldende her.
Det vil være unødvendig å gjenta dette her, men viser til tidligere konklusjon:
Man vurderer tiltaket til å være av mindre karakter sammenlignet med hva planen åpner for og
anser ikke tiltaket til å medføre vesentlige ulemper verken for ferdsel i sjø, etablering av brygger
eller lignede tiltak på naboeiendommer, tilflottsrett eller manøvreringsareal.
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Kaianlegget blir ikke berørt og vil fortsatt være åpent for allmenn ferdsel, jf. bestemmelsenes
§78.
Fra planbeskrivelsen finner man ikke at det er gjort vurderinger som tilsier at flytebrygger ikke er
egnet i dette området og man anser tiltaket til å være uproblematisk i så måte.
Tiltaket er av beskjeden karakter og man vurderer ikke intensjonen i planen som vesentlig
tilsidesatt ved å gi dispensasjon.
Etter en samlet vurdering finner man ikke direkte ulemper med omsøkt tiltak, og vurderer i så
måte fordelene som klart større enn ulempene, og vilkår i plan- og bygningslovens §19-2 som
ivaretatt.

Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes
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teknisk etat

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

Eskild Kvala AS
Postboks 155
4291 KOPERVIK

09.12.2019
Jon Martin Jakobsen
19/2716-3
64353/19
GNR 15/115

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

§20-1. Tiltak som krever søknad og tillatelse.
Øyavegen, Åkra
15/115
Åkra Elektriske Eiendom AS
Eskild Kvala AS
865/19

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven § 12-4 – rettsvirkninger av reguleringsplan jf.
planbestemmelse § 87.
Søknaden gjelder oppføring av 2 stk flytebrygger.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra § 12-4, rettsvirkninger av reguleringsplan. Herunder
planens bestemmelse § 87: «Det kan etableres brygger innenfor byggegrenser i området, brygger skal
fortrinnsvis anlegges som fellesanlegg. Innenfor SBH09 og SBH10 kan det etableres flytebrygger etter
nærmere byggesøknad:»
Søknaden er også avhengig av dispensasjon fra byggegrense mot sjø. Se egen merknad til dette
under «Dispensasjoner».
Det foreligger ikke nabomerknader til søknaden.

Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt sektoren.

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

Opplysninger om byggesaken
Arealplan
Regulering
Formål
Kommunedelplan

: 2041 – Åkraøynå og Holmane
: Småbåthavn04
: Åkrehamn

Avstand
Nabogrense

: 2m

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Etter naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer
ved utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger.
Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk
mangfold, jf. § 3 bokstav i.
Tiltaket er tenkt plassert i et nylig regulert småbåthavnsområde. Det omsøkte tiltaket er ikke i
tråd med plan, men selve planområdet er nøye utredet i planprosessen.
Dispensasjoner
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven § 12-4 rettsvirkning av reguleringsplan herunder
formål med plan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få tillatelse.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse:
Omsøkte tiltak er etablering av to flytebrygger, en til hver av de to boligene som er oppført på eiendommen.
Flytebryggene ligger i sin helhet innenfor området til småbåthavn, regulert som område SBH04.
(…)
I reguleringsplanen er det åpnet for å etablere flytebrygger i områdene SBH09 og SBH10, mens det i de
øvrige områder for småbåthavn kan etableres brygger, fortrinnsvis som fellesanlegg, samt mudres eller
foretas andre tiltak i sjø som anses som nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dybde for småbåter.
I arbeidet med reguleringsplanen finner man ikke hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med
fastsetting av områder til småbåthavn eller hvilke tiltak som kan tillates i de ulike områder. I
planbeskrivelsen vises det til at flytebrygger kan etableres i områdene SBH10 og SBH11, men dette er
endret til SBH09 og SBH10 i planbestemmelsene. Samtlige av disse områdene ligger langs moloen mellom
fastlandet og Varholmene.
Både på utsiden og innsiden av aktuelt område er det lagt til rette for havneområde i sjø hvor området
innerst i havna strekker seg 15m ut i sjø, mens området på utsiden strekker seg 20m ut i sjø. Aktuelt
område strekker seg 10m ut i sjø og man anser dermed ikke omsøkte flytebrygger til å være av betydning for
ferdsel i sjø. Det vises i den forbindelse til at det i områder hvor det er smal passasje er lagt inn områder for
ferdsel i reguleringsplan.
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Man viser også til at det innenfor området kan etableres brygger, samt utføres mudring eller andre tiltak i
sjø for å oppnå dybde, helt ut til formålsgrensen og at dette i så måte vil være et større tiltak enn det som nå
omsøkes.
Man vurderer tiltaket til å være av mindre karakter sammenlignet med hva planen åpner for og anser ikke
tiltaket til å medføre vesentlige ulemper verken for ferdsel i sjø, etablering av brygger eller lignede tiltak på
naboeiendommer, tilflottsrett eller manøvreringsareal. Kaianlegget blir ikke berørt og vil fortsatt være
åpent for allmenn ferdsel, jf. bestemmelsenes § 78.
Fra planbeskrivelsen finner man ikke at det er gjort vurderinger som tilsier at flytebrygger ikke er egnet i
dette området og man anser tiltaket til å være uproblematisk i så måte. Tiltaket er av beskjeden karakter og
man vurderer ikke intensjonen i planen som vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon.
Etter en samlet vurdering finner man ikke direkte ulemper med omsøkt tiltak, og vurderer i så måte
fordelene som klart større enn ulempene, og vilkår i plan- og bygningslovens § 19-2 som ivaretatt.
Kommunens begrunnelse for å avslå søknad om dispensasjon
Det fremgår av planbestemmelsens § 87 at «det kan etableres brygger innenfor byggegrenser i
området, brygger skal fortrinnsvis anlegges som fellesanlegg. Innenfor SBH09 og SBH10 kan det
etableres flytebrygger etter nærmere byggesøknad».
Det omsøkte tiltaket ligger i SBH04. Søker har søkt dispensasjon fra planbestemmelsen. Hvorvidt
flytebrygger er i strid med formål «småbåthavn» eller det er bestemmelsen som legger
restriksjoner for utnyttelsen av SBH04 er noe uklart.
I regjeringens reguleringsplanveileder er en småbåthavn «vanligvis større enn et småbåtanlegg (…)
småbåthavn benyttes typisk der det skal etableres anlegg for småbåter av mer allmenn karakter, og der
bruken ikke er begrenset til nærmere fastsatte eiendommer.». Veilederen gir ingen informasjon om hva
slags brygger som antas å være innenfor formålet.
I planbeskrivelsen står det blant annet: «Det er vist småbåthavn i tilknytning til områder langs sjø
regulert til utbyggingsformål. Disse er i hovedsak vist ut fra eksisterende forhold».
Videre er det foretatt en konkret vurdering av i hvilke områder det kan etableres flytebrygger,
henholdsvis i SBH10 og SBH11 (endret til 09 og 10 i bestemmelsene). Det er altså åpnet for
flytebrygger to steder i planen. En logisk tolkning tilsier da at det ikke er åpnet for flytebrygger i
de resterende områdene.
Kommunen er enig med søker i at det er korrekt å behandle søknaden som en dispensasjon fra
planens § 87.
Vurderingen av om det kan gis dispensasjon er i all hovedsak lik uansett om tiltaket vurderes å
ikke være i tråd med formålet eller i strid med planens § 87.
Kort om byggegrense
I plankartet som er tilgjengelig for søker og byggesaksbehandler er det vanskelig å tydelig se
byggegrensen. Saksbehandler har derfor i løpet av behandlingen av søknaden innhentet plankart
hvor kun byggegrenser og formål er avtegnet. Dette tydeliggjør at tiltaket er omsøkt utenfor
regulert byggegrense mot sjø. En tillatelse vil derfor også være avhengig av dispensasjon fra
byggegrense mot sjø. (se vedlegg)
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Tiltakshaver og søker er ikke gjort oppmerksomme på dette. Grunnen til dette er at kommunen
uansett er innstilt på å avslå søknaden, samt at saksbehandler ble oppmerksom på dette så sent i
prosessen det fremsto som unødvendig arbeid å innhente ny dispensasjonssøknad. Mangelen
kan uansett avhjelpes dersom tiltakshaver velger å påklage avslaget. Det må da også søkes om
dispensasjon fra byggegrense mot sjø.
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Hensynet bak bestemmelsen og formålet er i følge planbeskrivelsen å vise eksisterende forhold,
samt å sørge for at brygger fortrinnsvis anlegges som fellesanlegg. I planens § 87 står det at
flytebrygger i SBH09 og SBH10 kan etableres etter nærmere byggesøknad. I planens § 88 er det
nærmere spesifisert hva byggesøknaden skal inneholde, nemlig «en helhetlig situasjonsplan som
viser båtplasser og manøvreringsareal».
Formålet synes så å ivareta gode manøvreringsarealer, og å sørge for en helhetlig plan for
utbygging.
Tiltakshaver viser til det innenfor området kan etableres brygger, samt utføres mudring eller
andre tiltak i sjø for å oppnå dybde, helt ut til formålsgrensen.
Kommunen deler ikke denne oppfatningen. Det fremgår av § 87 at «det kan etableres brygger
innenfor byggegrenser i området» og i § 89 står det «innenfor formålet kan det mudres eller
foretas tiltak i sjø som anses som nødvendige for å oppnå tilstrekkelig dybde for småbåter.»
Bestemmelsen omfatter alle småbåthavnene i planen. Flere av disse har byggegrense et stykke fra
land. Byggegrense for SBH04 går i linje mellom SBH04 og KAI og ikke i formålsgrensen. Det kan
således ikke etableres brygge helt ut til formålsgrensen som søker hevder uten dispensasjon fra
byggegrenser. Det er korrekt det kan mudres, for å få gode nok dybdeforhold innenfor
formålsgrensen.
Saksbehandler har vært på befaring, og etter kommunens syn virker ikke det omsøkte tiltaket å
forringe manøvreringsarealene i området. Det er gode arealer avsatt til fri ferdsel utenfor
området.
Søker viser til at det både på ut- og innsiden av området er lagt til rette for «havneområde i sjø».
Etter kommunens syn vil ikke disse nødvendigvis bli forringet av det omsøkte tiltaket. Tiltaket
ville uansett vært avhengig av tillatelse fra havnemyndighetene, og det forutsettes enkelte av
disse vurderingene ville bli tatt der.
Det er noe tvil rundt om formålet bak bestemmelsen kan anses vesentlig tilsidesatt. Uansett må
også vilkåret om at det skal være klart større fordeler enn ulemper være ivaretatt før det kan gis
dispensasjon.
Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene
Vilkårene for å gi dispensasjon er kumulative. Det betyr at begge vilkårene må være oppfylt
samtidig for at kommunen kan gi dispensasjon.
Søker viser til fordeler som i all hovedsak er private. Slike fordeler skal normalt tillegges liten
vekt.
Kommunen er av den oppfatning at tillatelse vil ha en stor presedensskapende effekt.
4

Reguleringsplanen er relativt ny, utformet i 2015, og endret i 2019. Det skal tungtveiende grunner
til for å dispensere fra nyere reguleringsplaner. Reguleringsplanen er et dokument utarbeidet
gjennom en lang planprosess hvor samtlige involverte har hatt anledning til å komme med
innspill. Planen er et demokratisk utarbeidet dokument som skal gi en sterk grad av
forutberegnelighet for innbyggere.
Søker viser til at det ikke er synlig i planbeskrivelsen hvilke vurderinger som er gjort for å
fastsette hvilke områder som avsettes til småbåthavn, og hvilke tiltak som kan tillates i de ulike
områdene. Etter kommunens syn er det gjort en konkret vurdering av hvilke områder hvor det
kan etableres flytebrygger, og derved også hvor det ikke skal etableres flytebrygger. Dette
gjenspeiles også ved at det i SBH04 er inntatt byggegrense mot sjø, i formålsgrensen mellom kai
og SBH04.
Det er tidligere ikke gitt dispensasjoner for lignende forhold i planen, noe som betyr at
dispensasjon vil skape stor presedens. Den presedensskapende effekten vil effektivt uthule
reguleringsplanen som styringsverktøy. Utbygging av flytebrygger i småbåthavner som ikke
allerede er tatt høyde for i plan burde styres etter en helhetlig plan, og vurderes som en
planendring.
Kommunen ser meget begrensede fordeler ved å gi dispensasjon. Det vil bli noe bedre
fortøyningsmuligheter for enkelte privatpersoner, men private fordeler for tiltakshaver skal
tillegges liten vekt, jf. blant annet sivilombudsmannen 2018/4760
Den presedensskapende effekten vurderes stor, og ulempene er klart større enn fordelene ved å
gi dispensasjon.
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og søknad om
dispensasjon avslås.
Vurdering og konklusjon
Søknaden avslås.
Saksbehandlingstid
Søknaden ble registrert komplett 13.6.2019. På grunn av en feil i saksbehandler registrering ble
søknaden liggende uten å bli behandlet over saksbehandlingstid. Det er levert avviksmelding på
forholdet fra saksbehandler.
På grunn av overskreden saksbehandlingstid frafalles krav om gebyr.
Klageadgang
Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken.

Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef

Jon Martin Jakobsen
saksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi til:
Åkra Elektriske Eiendom AS, Postboks 4, 4296 ÅKREHAMN
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/2716-3

Gnr/bnr: 15/115

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

Brygger

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

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

4730

4730

SATS

GEBYR

8650

8650

DELSUM
TILLEGGSGEBYR/AVSLAG
Avslag
Ulovlig arbeid

13380

KODE

DELSUM

PROSENTSATS

0,-

TOTALT GEBYR
REFUSJON
Overskreden
saksbehandlingstid

GEBYR

TOT.GEBYR
KODE -MIN.SATS

PROSENTSATS

BELØP

100

13380,-

09.12.2019

dato
Jon Martin Jakobsen

saksbehandler
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B1
Karmøykommune
Sektorarealog byggesak
Postboks167
4291Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Formål:

Gnr. 15 bnr. 115 – Øyavegen38 og 40, 4270Åkrehamn
Plan-ID 2041Åkraøynåog Holmane
Områdefor boligbebyggelsepå land- B1 og småbåthavni sjø- SBH04

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

Plan- og bygningslovens
§12-4 vedrørendevirkning av reguleringsplan, herunder
reguleringsbestemmelsenes
§87 vedrørendeetableringav flytebryggerutenfor område
SBH09og SBH10.

Omsøkttiltak er etableringav to flytebrygger,en til hver av de to boligenesomer oppført på
eiendommen.Flytebryggeneliggeri sin helhet innenforområdettil småbåthavn
, regulertsom
områdeSBH04.
I henholdtil planbestemmelsenes
§7 skaltiltak somfaller inn under havne- og farvannslovens
bestemmelsergodkjennesav havnemyndighetene.
Sliksøknadvil bli sendtetter at
rammesøknaden
er behandleti kommunen.
I henholdtil sammebestemmelser§9 vil byggegrensemot sjø væresammenfallendemed
formålsgrensenog tiltaket vil dermedikke betingedispensasjonfra plan- og bygningslovens
§1-8
vedrørendetiltak i 100- metersbeltet langssjø.
Eiendommener alleredebebygdog man vurdererikke omsøkttiltak t il å falle inn under
rekkefølgebestemmelsene
i kapittel 8, §§100- 103.
I reguleringsplanen
er det åpnet for å etablereflytebryggeri områdeneSBH09og SBH10,mens
det i de øvrigeområderfor småbåthavnkan etableresbrygger,fortrinnsvissom fellesanlegg
,
samt mudreseller foretasandretiltak i sjøsom ansessomnødvendigefor å oppnåtilstrekkelig
dybdefor småbåter.
I arbeidetmed reguleringsplanen
finner man ikke hvilkevurderingersom er gjort i forbindelse
med fastsettingav områdertil småbåthavneller hvilke tiltak somkan tillates i de ulike områder.
I planbeskrivelsen
visesdet til at flytebryggerkan etableresi områdeneSBH10og SBH11,men
dette er endret til SBH09og SBH10i planbestemmelsene.
Samtligeav disseområdeneligger
langsmoloenmellom fastlandetog Varholmene.
Bådepå utsidenog innsidenav aktuelt områdeer det lagt til rette for Havneområdei sjøhvor
områdetinnerst i havnastrekkerseg15m ut i sjø,mensområdetpå utsidenstrekkerseg20m ut
i sjø.Aktuelt områdestrekkerseg10m ut i sjøog man anserdermedikke omsøkteflytebrygger
til å væreav betydningfor ferdseli sjø.Det visesi den forbindelsetil at det i områderhvor det er
smalpassasjeer lagt inn områderfor ferdseli reguleringsplanen.

Side1 av 2
Prosjekt4105-19

11.06.2019

B1
Man viserogsåtil at det innenforområdetkan etableresbrygger,samt utføresmudringeller
andretiltak i sjø for å oppnådybde,helt ut til formålsgrensenog at dette i så måte vil væreet
større tiltak enn det somnå omsøkes.
Man vurderertiltaket til å væreav mindre karakter sammenlignetmed hva planenåpnerfor og
anserikke tiltaket til å medførevesentligeulemperverkenfor ferdseli sjø,etableringav brygger
eller lignedetiltak på naboeiendommer,tilflottsrett eller manøvreringsareal.
Kaianleggetblir ikke berørt og vil fortsatt væreåpent for allmennferdsel,jf. bestemmelsenes
§78.
Fraplanbeskrivelsen
finner man ikke at det er gjort vurderingersom tilsier at flytebryggerikke er
egneti dette områdetog man ansertiltaket til å væreuproblematiski såmåte.
Tiltaketer av beskjedenkarakterog man vurdererikke intensjoneni planensom vesentlig
tilsidesattved å gi dispensasjon.
Etter en samletvurderingfinner man ikke direkte ulempermed omsøkttiltak, og vurdereri så
måte fordelenesomklart større enn ulempene, og vilkår i plan- og bygningslovens
§19-2 som
ivaretatt.

Med vennlighilsen
EskildKvalaAS
________________
OlavLiknes

Side2 av 2
Prosjekt4105-19

11.06.2019
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Skisse med rødt
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Målestokk 1:1000

05.04.2020
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SAKSPROTOKOLL - 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2
STK FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 39/20
Behandling:
Hult (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Hults utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.10.2017, saksnr. 126/17
Behandling:
Hagland (FrP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Ap 1, MDG 1).

Vedtak:
Saken utsettes for befaring

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.11.2017, saksnr. 154/17
Behandling:
Hatløy (H) fremmet følgende forslag:
Klagen tas delvis til følge hvor saken sendes tilbake og administrasjon bes gå i dialog med utbygger for å
komme frem til en minnelig løsning i påvente av nytt reguleringsforslag.
Teknisk sjef foreslo å avvise klagen.
Prøvevotering:
Hatløys forslag fikk 3 stemmer (H1, FrP 1, UA 1).
Endelig votering:
Teknisk sjefs forslag om å avvise klagen fikk 6 stemmer, mot 3 stemmer (H1, FrP 1, UA1) for
Hatløys forslag.

Vedtak:
Klagen avvises i medhold av forvaltningsloven §§ 29 og 31, da klagefristen er overskredet, og
vilkårene for oppreisning ikke er til stede.
Vedtak om avvisning begrunnes med at vilkår som er påklaget, fremkommer av rammetillatelsen
datert 02.02.16, og vilkår i brukstillatelsen er kun en stadfestelse av dette vilkåret. Vilkår om
opparbeidelse i rammetillatelsen ble ikke påklaget, og søker har til og med utarbeidet en teknisk
plan for opparbeidelse av fortau.
Dette vedtak er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan påklages innen 3
uker.

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD - KLAGE PÅ VEDTAK OM AVVISNING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 23.01.2018, saksnr. 8/18
Behandling:
8 representanter til stede.
Hatløy (H) fremmet sitt tidligere forslag, sålydende:
Klagen tas delvis til følge hvor saken sendes tilbake og administrasjon bes gå i dialog med utbygger for å
komme frem til en minnelig løsning i påvente av nytt reguleringsforslag.
Innstillingen fikk 4 stemmer (Ap 2 Krf 1, MDG 1) og Hatløy forslag fikk 4 stemmer (H 1, Frp 1,
UA 1, KrF 1).
Leders dobbeltstemme avgjorde og innstillingen ble vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak om avvisning av klage.

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.04.2019, saksnr. 35/19
Behandling:
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 5 stemmer (UA 1, KrF 1, SP 1, Frp 1, H 1).

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 04.06.2019, saksnr. 59/19
Behandling:
Albertsen (KrF) fremmet på vegne av KrF følgende forslag:
1. Saken sendes tilbake til administrasjonen hvor grunneier og tiltakshaver innkalles til mekling sammen
med administrasjonen og representanter fra hovedutvalg teknisk og miljø.
Hatløy (H) fremmet følgende forslag som pkt. 2:
2. Krav om frisiktsone frafalles dersom mekling ikke fører fram.
Innstillingen fikk 0 stemmer og falt.
Albertsens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.
Hatløys forslag, pkt. 2, fikk 3 stemmer (1 H, 1 FrP, 1 UA) og falt.

Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen hvor grunneier og tiltakshaver innkalles til mekling
sammen med administrasjonen og representanter fra hovedutvalg teknisk og miljø.

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 116/19
Behandling:
Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir tiltakshaver dispensasjon for krav om opparbeidelse av frisiktsone ved
avkjørsel mellom kommunal veg og fylkesveg. Begrunnelsen for dispensasjonen er at tiltakshaver ikke får
tilgang til arealene av grunneier uten betingelse. Det er forsøkt å få partene til å komme til enighet og det
har vært invitert til meklingsmøte uten å lykkes i å få begge parter til å stille. Arealet er for lite til å gå i
gang med ekspropriering.
Drenering i veikryss er i orden.
Sikring av fjellskrent/skrent mellom gnr./bnr.72/174 og gnr./bnr. 72/171 er tilfredsstillende.
Albertsens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir tiltakshaver dispensasjon for krav om opparbeidelse av
frisiktsone ved avkjørsel mellom kommunal veg og fylkesveg. Begrunnelsen for dispensasjonen
er at tiltakshaver ikke får tilgang til arealene av grunneier uten betingelse. Det er forsøkt å få
partene til å komme til enighet og det har vært invitert til meklingsmøte uten å lykkes i å få begge
parter til å stille. Arealet er for lite til å gå i gang med ekspropriering.
Drenering i veikryss er i orden.
Sikring av fjellskrent/skrent mellom gnr./bnr.72/174 og gnr./bnr. 72/171 er tilfredsstillende.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jon Martin Jakobsen
15/4024

Arkiv: GNR 72/174
Sign:

Dato:

Utvalg:

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

02.02.2016
29.08.2016
05.10.2017
09.11.2017
23.01.2018
09.04.2019
04.06.2019
08.10.2019
28.04.2020

72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD- SØKNAD OM
DISPENSASJON FRA KRAV OM OPPARBEIDELSE AV SIKTSONE.

Forslag til vedtak:
1. Søknad om dispensasjon fra pbl. § 12-4, rettsvirkning av reguleringsplan, herunder
planens § 20, krav til opparbeiding av siktsone avslås.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Det søkes om dispensasjon fra krav om opparbeidelse av siktsone i kryss Indretrevegen/FV 851.
Krav om opparbeidelse er hjemlet i reguleringsplanens § 20, hvor det står «i frisiktsoner skal det
være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Frisiktsonen skal anlegges samtidig
med veganlegget for øvrig.»
Saken har vært behandlet i hovedutvalg teknisk og miljø (HTM) tidligere. Da tiltakshaver ikke
klarte å komme til privatrettslig enighet med grunneier valgte HTM på eget initativ å gi
dispensasjon fra kravet om opparbeidelse.
Vedtaket oppfylte ikke plan- og bygningslovens formkrav, blant annet at dispensasjoner skal
omsøkes, nabovarsles og sendes til nødvendig uttale. Vedtaket var derfor ugyldig og ble
opphevet.
Tiltakshaver har derfor nå søkt dispensasjon i henhold til pbl. § 19-2. Søknaden har vært
oversendt Rogaland Fylkeskommune, som er vegmyndighet for FV 851, og som har gitt negativ
uttale.
Saken fremmes direkte til HTM, da det tidligere er gitt politiske signaler om dette, og på grunn
av sakens historikk.
Fakta/saksopplysninger:
Bakgrunnen for saken er at tiltakshaver fikk krav om opparbeidelse av vei i henhold til
reguleringsplan, i forbindelse med utbygging av tomannsbolig på gbnr. 72/174. Etter avslag på
søknad om dispensasjon fikk utbygger endret reguleringsplanen for å slippe omfattende krav om
fortau. Tilbake sto krav om opparbeidelse av kryss, med frisiktsoner.
Etter at tiltakshaver søkte ferdigattest ble denne avslått, og kommunen påla tiltakshaver å
ferdigstille tiltaket i tråd med gitt tillatelse og reguleringsplan. Tiltakshaver og grunneier av
frisiktsonen kom ikke til enighet vedrørende opparbeidelsen. HTM vedtok derfor at kommunen
skulle forsøke å mekle mellom partene. Dette var utenfor forvaltningens kompetanse og oppgave
som en objektiv forvaltningsmyndighet. Det ble forsøkt innkalt til møter og gjort avklaringer
over telefon og mail. Resultatet ble at det ikke ble avholdt meklingsmøte, da leder for sektor
areal- og byggesak, samt leder for HTM mente partene sto for langt fra hverandre, og at det ble
fysisk vanskelig å få avholdt meklingsmøte i tidsrommet satt av til det.
HTM ønsket å behandle saken på nytt, hvor det ble gitt dispensasjon fra kravet om
opparbeidelse, uten at dette var omsøkt. Utvalget gav følgende begrunnelse:

« Hovedutvalg teknisk og miljø gir tiltakshaver dispensasjon for krav om opparbeidelse av frisiktsone ved
avkjørsel mellom kommunal veg og fylkesveg. Begrunnelsen for dispensasjonen er at tiltakshaver ikke får
tilgang til arealene av grunneier uten betingelse. Det er forsøkt å få partene til å komme til enighet og det

har vært invitert til meklingsmøte uten å lykkes i å få begge parter til å stille. Arealet er for lite til å gå i
gang med ekspropriering.»
Dispensasjonen var på dette tidspunkt ikke faktisk omsøkt. Da dispensasjonen omhandler
siktsone for en avkjørsel til en fylkesveg skulle dispensasjonen ha vært oversendt til
vegmyndighet for uttale. Det er nå Rogaland fylkeskommune som er rette vegmyndighet.
Fylkeskommunen har gitt følgende uttale:
«For å kunne ivareta trafikksikkerheten i kryss og avkjørsler, er gode siktforhold av avgjørende betydning.
Av mottatte saksdokument synes det ikke å være for problematisk å ivareta frisikt i tråd med fastsatte krav.
Vi finner derfor ikke å kunne akseptere dispensasjon fra gjeldende frisiktkrav.
Nabomerknader:
Søknad om dispensasjon er nabovarslet. Det er innkommet to merknader, fra hhv. Helge
Ytreland, og en merknad signert 6 beboere i indretrevegen.
Begge merknadene er vedlagt i sin helhet. Det gjengis derfor her bare hovedpunkter:
Merknad fra Ytreland:
- Ved siste befaring for hovedutvalget var markeringspinnene som markerte siktsonen
flyttet, med det resultat at den skisserte siktsonen var mindre enn hva reguleringsplanen
viser. Dette medførte at hovedutvalget fattet vedtak på feil grunnlag.
- Det var ikke gjort noe reelt forsøk fra administrasjonen for å forestå et meklingsmøte.
- Det er utbygger selv som har regulert inn siktsonen i planendring. Kommunen kan ikke
bruke et argument om å ville slippe ekspropriasjon som begrunnelse for å gi
dispensasjon.
- Det har foreligget en privatrettslig avtale om at utbygger skulle få adgang til arealet mot å
tilbakeføre et påbegynt gravearbeid i Indretrevegen hvor det opprinnelig skulle vært
anlagt fortau. Saken er derfor løselig privatrettslig
Tiltakshavers svar:
- Tiltakshaver har ikke kunnet etterkomme de krav Ytreland har stilt. Dette var også et tema
ved forrige behandling av saken av tidligere hovedutvalg.
Merknad fra naboer i Indretrevegen:
- Sikten mot Sundvegen (fv 851) er ikke god, og det er forstått det slik at dette skal fikses
opp i. Av hensyn til trafikksikkerheten i området forventes at søknaden avslås.
Tiltakshavers svar:
- Siktforholdene er beskrevet i søknaden. Dispensasjonen gjelder kun et mindre avvik fra
situasjonen slik den ville vært dersom siktsonen var opparbeidet i henhold til
reguleringsplanen.
Vurdering:

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2, fjerde ledd, bør kommunen helst ikke dispensere fra
planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om
dispensasjonen. I dette tilfellet har Rogaland Fylkeskommune uttalt seg negativt, som medfører
at kommunen må ha gode grunner for å gi dispensasjon.
Tiltakshaver har i søknad redegjort for at avviket fra normen om frisikt er lite. I henhold til søker
er avviket på innsiden av siktsonen. Avviket medfører at bilen som skal ut på fylkesvegen har
noe redusert sikt fra starten av siktsonen, men vil oppnå full oversikt før den er kommet frem til
fylkesvegen. For bilister på fylkesvegen vil bilen som skal inn på fylkesvegen være godt synlig
gjennom hele siktsonen.
For at kommunen skal kunne gi dispensasjon må fordelene ved å gi dispensasjon samlet sett
være større enn ulempene. I tillegg må ikke hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side,
jf. pbl. §19-2.
Hensynet bak bestemmelsen:
Hensynet bak bestemmelsen er å sikre trygge og oversiktlige kjøreforhold.
I reguleringsarbeidet har det nødvendigvis vært tatt stilling til krav om siktsone. Siktsone er ikke
en enkeltstående vurdering i hver enkeltsak, men baseres på standardiserte vegnormer. Det er
derfor fullt mulig det er tilfeller hvor normene ikke er full dekkende.
I dette tilfellet mener flere av beboerne langs Indretrevegen at sikten er dårlig. Beboerne i
området er ofte de nærmeste til å vurdere trafikksikkerheten, da de bruker avkjørselen dalig.
Dette burde vektlegges tungt.
I henhold til søkers beskrivelse vil overskridelsen av siktsonen være liten. Avviket vil være lite,
og befinner seg «innerst» i siktsonen, noe som betyr at siktsonen ikke blir drastisk redusert.
Hvorvidt en dispensasjon setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side er usikkert.
Opplevelsen av trafikksikkerheten vil på sett og vis kunne være subjektiv. Derfor er nettopp
siktsoner regulert som en viss offentlig standard.
Avviket vil medføre en noe dårligere avkjørsel enn hva reguleringsplanen tilrettelegger for.
Spørsmålet er om dette er en vesentlig dårligere løsning. Vesentlig tilsier at det må kunne være en
viss tilsidesettelse og at vilkåret samtidig kan være oppfylt. Ut fra den negative uttalen til
Rogaland Fylkeskommune, samt naboers merknad er det nærliggende å oppfatte en dispensasjon
til å vesentlig sette til side hensynene bak bestemmelsen.
Om fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene:
Kommunen er ikke kjent med fordeler ved å gi dispensasjon for siktsone. Tiltakshavers
argumentasjon er i stor grad knyttet til hvorvidt det er en ulempe å gi dispensasjon, men peker
på få fordeler.
Fordelen er klart positiv for tiltakshaver, som blir ferdig med et rekkefølgekrav, og således kan få
ferdigattest på boligene. Dette er selvsagt en fordel som har lite vekt. Fordeler i en
dispensasjonsvurdering skal helst være allmennyttige fordeler.

Ulempene dispensasjonen representerer er stort sett knyttet til den presedensskapende effekten
ved å dispensere fra tiltakshavers egen reguleringsplan kort tid etter vedtak. Videre er det et
uheldig signal å sende at dersom man ikke klarer å komme til privatrettslig enighet vil det
offentlige frafalle sine krav.
Videre er det hevet over enhver tvil at siktsonen ikke er i henhold til offentlige krav, og at den
ikke er tilfredsstillende.
Hovedutvalget må vurdere hvorvidt de mener vilkårene for å gi dispensasjon i henhold til planog bygningsloven § 19-2 er oppfylt.
Kommentar:
Det er ikke forvaltningens oppgave å være meklingsorgan for privatrettslige tvister. Det er heller
ikke forvaltningens oppgave å bedømme rimelighet i privatrettslige avtaler. Begge partene vil ha
subjektive synspunkter på dette. Dersom partene har en privatrettslig tvist oppfordres de til å
løse dette i minnelighet eller innenfor rettsvesenet. Kommunen er ikke part i en slik tvist.
Det må understrekes historien i denne saken. HTM vedtok 8.10.2019 å gi dispensasjon uten at
dette var omsøkt. Arbeidet tiltakshaver har utført har ikke medført at siktsonen er blitt dårligere
enn den har vært tidligere, men har selvsagt medført en begrenset økning i trafikk.
Hovedutvalget er ikke bundet av foregående utvalgs ugyldige vedtak. Begrunnelsen for at
dispensasjoner skal omsøkes er for at problemstillinger og motstridende syn skal belyses slik
som de er gjort i dette tilfellet.
HTM må ha klart for seg at dersom det gis dispensasjon vil kravet fortsatt gjelde for neste tiltak
langs Indretrevegen. Videre må det stå klart for HTM den presedensskapende effekten en slik
dispensasjon kan medføre.
Konklusjon:
På grunn av sakens historikk, samt tidligere fattet vedtak i HTM legges saken derfor frem for
førstegangsbehandling hos HTM. Det vurderes at hensikten bak bestemmelsen er satt vesentlig
til side. Det er tvilsomt om fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. I tillegg har
fylkeskommunen uttalt seg negativt til søknad om dispensasjon.
Administrasjonen er av den oppfatning at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Søknaden
legges derfor frem med negativ innstilling.

Oversikt over vedlegg:
- Uttale fra Rogaland Fylkeskommune
- Søknad om dispensasjon
- Nabomerknad fra naboer langs Indretrevegen

-

Nabomerknad fra Ytreland
Tilsvar på nabomerknad
Plankart – 312/13
Foto
Saksprotokoll – HTM, saksnr. 116/19

Forvaltning

Deres referanse:

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

15/4024-64
Dato: 10.02.2020
Saksnr: 2020/15077
Dok.nr.: 4
Saksbehandler:
Esther Marita Folkvord

KARMØY KOMMUNE - GNR 72 BNR 174 - Dispensasjon - uttale til søknad om
redusert frisiktsone
Vi viser til brev av 24/1-20.
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende plan 312-13 Skårtunet 2, reguleringsbestemmelsene §
20 vedrørende frisikt.
For å kunne ivareta trafikksikkerheten i kryss og avkjørsler, er gode siktforhold av avgjørende
betydning. Av mottatte saksdokument synes det ikke å være for problematisk å ivareta frisikt i tråd
med fastsatte krav. Vi finner derfor ikke å kunne akseptere dispensasjon fra gjeldende frisiktkrav.
Hilsen
Esther Marita Folkvord
rådgiver

Kopi til:
FYLKESMANNEN I ROGALAND

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet
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Stavanger
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Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

02.12.2019 11:33:21 AR345158864

Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
Adresse:

Karmøy, 72/174, 4250

Kommune:

Karmøy

Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

72

174

0

0

Nabovarselet er mottatt av
Eier/ fester av naboeiendom:

HELGE YTRELAND

Adresse:
Gårdsnr.:

Bruksnr.:

Festenr.:

Seksjonsnr.:

72

108

0

0

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.
Skjemaet kan kun sendes inn én gang.
Jeg har ingen merknader
02.12.2019 11:33:21 AR345158864

Jeg har merknader
Merknad til nabovarselet:
Jeg motsetter meg den tilsendte dispensasjonssøknaden. Dette har jeg argumentert for i årevis og
kan følgelig ikke komme som noen overraskelse for noen av de involverte, men klagen argumenteres
med det følgende:
- Hovedutvalget har ved en rekke anledninger vært på befaringer i saken. Ved de siste befaringene
hadde noen flyttet markeringspinnene som viste siktsonen, med det resultat at den skisserte sonen
var betydelig mindre enn hva reguleringsplanen viste. Dette har muligens bidratt til å påvirke
utvalgets konklusjoner, men de vedtok uansett den 04.06.19 at «Saken sendes tilbake til
administrasjonen hvor grunneier og tiltakshaver innkalles til mekling sammen med administrasjonen
og representanter fra hovedutvalg teknisk og miljø.». Da utvalget i oktober 2019 vedtok å dispensere
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fra kravet, var deler av begrunnelsen at «Det er forsøkt å få partene til å komme til enighet og det har
vært invitert til meklingsmøte uten å lykkes i å få begge parter til å stille». Dette er ikke korrekt.
Administrasjonen gjorde aldri noe reelt forsøk på å få til et møte, og når dette er deler av
begrunnelsen til utvalget, er det åpenbart feilinformasjon fra administrasjonen eller
kommunikasjonssvikt mellom administrasjonen og utvalget.
- Dette aktuelle kravet er det Garvik selv som har regulert inn. Å deretter skulle dispensere fra sitt
eget innregulerte krav er en absurd øvelse. Når det nå dras inn ekspropriasjon som argument, er
dette et verktøy som kommunene har, ikke private. Det har selvsagt aldri vært noe reelt alternativ å
ekspropriere i denne saken her. Ekspropriasjon er uansett et verktøy som brukes der det viser seg
urimelig vanskelig å komme til enighet om grunnavståelse, det er ikke tilfellet her: Her har Garvik
tidligere skrevet under på en avtale som sikret de tilstrekkelig arealtilgang, men de ombestemte seg
og trakk seg fra avtalen. Det er deres rett å gjøre det, men det gjør samtidig at argumentet om at det
ikke har vært mulig å få arealtilgang faller på sin egen urimelighet.
- Denne saken beskrives som en situasjon hvor det er uløselig å få tilgang på det aktuelle arealet.
Det stemmer ikke, og har heller aldri stemt. Garvik har aldri i denne saken kommet med noe tilbud
om hva de ønsker å betale for arealtilgangen. Grunneiers krav er på kroner null. Det eneste han har
bedt om er at arealet hvor fortauet tidligere var regulert inn, blir tilbakeført gjennom å strø på litt jord.
Garvik har ikke på noe tidspunkt forhandlet på dette ønsket. De har sågar aldri besvart forslaget. Å
hevde det er umulig å bli enig i en slik situasjon er enkelt og greit ikke korrekt.
- Det er ikke, og har heller aldri vært, noen vansker med å skaffe seg tilgang på det aktuelle arealet i
denne saken. Det finnes ingen gyldige argumenter for å dispensere i denne saken.
- Jeg forventer at denne dispensasjonssøknaden også har gått til andre berørte naboer, samt
vegmyndighet.
Mvh
Helge Ytreland, grunneier 72/108

SIGNERT AV
HELGE YTRELAND på vegne av YTRELAND HELGE

02.12.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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TEGNFORKLARING

Reguleringsplan PBL 2008
Sikringsonegrense
BK

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse

L
KV

Lekeplass

GS

Gangveg/gangareal/gågate

Kjøreveg
Annen veggrunn - tekniske anlegg
Sikringsone - Frisikt

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

Eierform PBL2008:
o_ offentlig
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Geodetisk grunnlag: UTM-sone32v (EUREF89/WGS84)
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SKÅRETUNET 2
-Endring av
fortau til Sundvegen
Bestemmelser både på kart og som egen tekst
Utarbeidet av: PSD Protek AS
Forslagsstiller: Garvik Gruppen AS

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
1.gangs politisk behandling i kommunen HTM-sak

312-13
Nasjonal plan-ID:
1149_312-3

Sak nr. 17/2366

Dato

Sign.

17.04.18

YLS/THS

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 116/19
Behandling:
Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir tiltakshaver dispensasjon for krav om opparbeidelse av frisiktsone ved
avkjørsel mellom kommunal veg og fylkesveg. Begrunnelsen for dispensasjonen er at tiltakshaver ikke får
tilgang til arealene av grunneier uten betingelse. Det er forsøkt å få partene til å komme til enighet og det
har vært invitert til meklingsmøte uten å lykkes i å få begge parter til å stille. Arealet er for lite til å gå i
gang med ekspropriering.
Drenering i veikryss er i orden.
Sikring av fjellskrent/skrent mellom gnr./bnr.72/174 og gnr./bnr. 72/171 er tilfredsstillende.
Albertsens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir tiltakshaver dispensasjon for krav om opparbeidelse av
frisiktsone ved avkjørsel mellom kommunal veg og fylkesveg. Begrunnelsen for dispensasjonen
er at tiltakshaver ikke får tilgang til arealene av grunneier uten betingelse. Det er forsøkt å få
partene til å komme til enighet og det har vært invitert til meklingsmøte uten å lykkes i å få begge
parter til å stille. Arealet er for lite til å gå i gang med ekspropriering.
Drenering i veikryss er i orden.
Sikring av fjellskrent/skrent mellom gnr./bnr.72/174 og gnr./bnr. 72/171 er tilfredsstillende.

SAKSPROTOKOLL - 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG
M/CARPORTER OG BOD
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 40/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søknad om dispensasjon fra pbl. § 12-4, rettsvirkning av reguleringsplan, herunder
planens § 20, krav til opparbeiding av siktsone avslås.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
19/5698

Arkiv: PLANR 4052
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

24.03.2020

KLAGE FRA NILS W. KROGH PÅ PLAN 4052
KLAGESAK 1
forslag til vedtak:
1.

Hovedutvalg teknisk og miljø finner ikke grunn til å ta klagen fra Nils W. Krogh med
flere til følge.

2.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Rogaland med følgende uttalelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø slutter seg til kommunalsjef teknisk sin vurdering, slik den fremgår av
dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.

3.

Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder
på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

SAKSFRAMSTILLING
Utredning:
Kommunestyret vedtok i møte 01.07.2019, sak nr. 91/19, detaljregulering 4052 for Kalstø del av
3/28 m.fl. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av
Nils W. Krog på vegne av seg selv og andre berørte parter (Kenneth Stigen, Frode og Elin Sørvåg,
Margaretha Hederen, Magne Tørrsedal).
Klagen er mottatt innenfor klagefristen.

Klagerens forhold til planen: Klagere er berørte parter innenfor planområdet og naboer til
tiltenkte nye tiltak.

Det påklagde forholdet, i ny plan:
Klagen er vedlagt og har flere lengre utredninger for å bygge opp om sine påstander. Disse er
ikke gjengitt her. Her følger kun hva som kan oppsummeres er de faktiske påklagde forholdene.
Forhold 1: Klager påstår at innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland (datert 24.01.2017) ikke
formelt er trukket.
Forhold 2: Klager påstår at utvidelse av boligformål inn i LNF i strandsonen ikke er
problematisert i saksfremstillingen og at dette er en saksbehandlingsfeil.
Forhold 3: Klager mener kommunen har ignorert merknadene deres.

Klager har 20 ankepunkter. De blir ikke gjengitt her, men er besvart i vurderingen og kan leses i
sin helhet i brevet hvor klagen fremsettes.

Vurdering:
Forhold 1: Kommunalsjef teknisk viser til brev fra fylkesmannen i Rogaland datert 29.08.2017 og
02.11.2017, samt til saksfremlegg til HTM 02.10.2018 (saksnr. 112/18) og kommunalsjef teknisk sin
vurdering avsnitt 1 og 2, og uttale fra fylkesmannen i Rogaland datert 27.11.18.
Forhold2: Det vises til saksfremlegg til HTM 10.12.2015, 27.04.2017 (teknisk sjef sin samlede
vurdering), 27.02.2018 (Rådmannens vurderinger underoverskrift veiadkomst til nye boliger),
02.10.2018 (Planens konsekvenser for naturmangfoldet – avstand til sjø), saksfremlegg til
kommunestyret 01.07.2019 (Planens konsekvenser for naturmangfoldet). Det er også besvart
merknader med samme innhold som i påklagd forhold 2 gjennom merknadsbehandlingen i flere
omganger, uten at det ses behov for å liste samtlige her. I tillegg vises det til behandlingen av
innsigelsen fra fylkesmannen, hvor dette var tema.
Forhold 3: Det vises til samtlige saksfremlegg med oppsummering av merknader og kommentar
til disse. Hadde kommunen ignorert dem, hadde de ikke vært med der. De er besvart med den
informasjonen kommunen hadde på det tidspunktet saken ble skrevet for politisk behandling.

Ankepunkter:
1. Dette punktet er tidligere kommentert i vurdering til forhold 2.
2. Det finnes ikke noe slikt som et «avsluttet» eller «ferdig» byggefelt uten at det er et
område med spesielle vernehensyn og tilknyttete bestemmelser for å oppnå dette. Alle
boligområder som er vist som eksisterende boligbebyggelse kan videreutvikles innenfor
rammene en reguleringsplan stiller. De kan også få nye detaljreguleringsplaner med
andre rammer enn de som tidligere la føringer. Dersom dette ikke kunne gjøres, ville byog tettstedsutvikling vært umulig å gjennomføre.
3. Det er tidligere kommentert i kommentarene til innkomne merknader at bakgrunnen for
at et felt ligger som det ligger i gjeldende kommuneplan er uinteressant i den grad det
faktisk er vedtatt slik. En kan ikke velge hvilke områder som er gjeldende i
kommuneplanen basert på om en mener linjene er riktig trukket eller ikke. Den
vurderingen ble tatt da kommuneplanen ble utarbeidet.
4. Vurderinger av denne typen tas normalt på et høyere plannivå. I denne saken er det
henvist til at dette ikke er et prioritert utbyggingsområde i ATP Haugalandet eller nyere
vedtatte kommunedelplaner. Å vurdere behovet for boliger når det ikke er anbefalt i
overordnete planer er meningsløst, siden resultatet av dette vil være det samme.
5. Det vises til saksfremlegg til kommunestyret 01.07.2019 planens konsekvenser for
naturmangfoldet – avstand til sjø.
6. Alle innkomne merknader og uttaler er oppsummert og kommentert i saken, og vedlagt
de relevante saksfremleggene på de tidspunktene de ble behandlet. Ved
kommunestyrebehandlingen hvor saken ble endelig behandlet, var
merknadsbehandlingen blitt så lang at kun de merknader som ble sendt inn i siste
høringsrunde ble vedlagt, og alle andre ble samlet i et eget skriv med oppsummeringer og
kommunens kommentar til hver merknad. Kommunen legger ikke ved skriv fra interne
instanser. Disse blir fremstilt i saksfremstillingen, i dette tilfellet under overskriften
Planens innhold i et folkehelseperspektiv. Dette er fordi kommunens administrasjon skal
fremstå som en samlet enhet når saker legges ferm for kommunestyret. Det skal videre
sies at notatet det henvises til er datert 01.12.2014 og forholdene er a) støy, som ikke er et
problem området, men en merknad på generelt grunnlag, og b) sikringssonen til
gassrørledningen. Gassrørledningen er utførlig diskutert i saken. Utsikt er for subjektivt
til at det er et relevant forhold å vurdere i en plansak.
7. Det er ikke påkrevd i detaljreguleringsplaner at bygningene plasseres i selve planen. Her
er det eneboliger på tomter som er regulert som skal bygges, og det er derfor begrenset
med muligheter for hvordan dette kan se ut. Hvis enten hovedutvalget eller
kommunestyret hadde ønsket en fremstilling av potensielle løsninger for bygningene,
kunne de sendt planen tilbake til administrasjonen med en forespørsel om at dette ble
utarbeidet. Dette ble ikke gjort.
8. Fra tomt A til tomt E vil ny bebyggelse komme minimum 10 meter fra eiendomsgrensene
til eksisterende bebyggelse. BF2 har vanlig byggeavstand på 4 meter til byggegrensen til
eksisterende eiendom 83/51. For felt BF2 og BF4 er byggehøyden 4,5 meter. Med tanke på
avstandene og byggehøydene er det ikke ansett nødvendig å utarbeide et soldiagram.

9. Det er ikke situasjonsplanen men konseptet i skissen til teknisk plan som er interessant
for plansaken, og konseptet har vært det samme gjennom hele plansaken.
10. At planen ikke er økonomisk gjennomførbar er sett i lys av om man ønsker å tjene noe på
salg av eiendommene. For øvrig er forholdet kommentert i blant annet saksfremlegget til
kommunestyret 01.07.2019.
11. Hva tiltakshaver har intensjoner om eller ikke, er irrelevant siden en ikke vet om dette er
faktiske forhold. Planen er godkjent med en forutsetning om at kloakken skal føres til
kommunalt anlegg. Det må søkes om, og kommunen har anledning til ikke å godkjenne
en søknad som ikke er i tråd med det som er forventet, både med tanke på godkjent plan
men også kommunens overordnete planer for vann- og avløpsnett.
12. Er tidligere kommentert i saksfremlegg til hovedutvalg teknisk 02.10.2018 under
kommunalsjef teknisk sin vurdering.
13. Dette er hentet fra saksfremlegg lagt frem for HTM 27.02.2018, som ble sendt i retur til
administrasjonen. Det var der foreslått en annen veiløsning enn den som er vedtatt i
forelagte plan, diskutert under overskriften Veiadkomst til nye boliger, første punkt i
listen.
14. Dette er opplyst om i flere saksfremlegg, blant annet for HTM 27.02.2018, 25.06.2019 og
for kommunestyret 01.07.2019.
15. Dette er opplyst om i flere saksfremlegg, blant annet for HTM 27.02.2018, 25.06.2019 og
for kommunestyret 01.07.2019.
16. Dette er opplyst om i flere saksfremlegg, blant annet for HTM 27.02.2018, 25.06.2019 og
for kommunestyret 01.07.2019.
17. Det står om dette i saksfremlegget til kommunestyret 01.07.2019 under overskriften
«Planens forhold til private avtaler på eiendom gnr/bnr 83/28».
18. Trygve Hagland ble enstemmig erklært habil av hovedutvalg teknisk og miljø da
spørsmålet dukket opp. Det vises til saksprotokoll fra hovedutvalgets møte 25.06.2019,
saksnr. 76/19.
19. Dette er tidligere vurdert i forhold 1.
20. Vedtaket i kommunestyret er blitt vurdert. Kommunestyret har fattet et vedtak, med
begrunnelse, uten at det foreligger innsigelse til plansaken. Forvaltningslovens § 25 anses
som oppfylt i og med at vedtaket viser til lovhjemmel i plan- og bygningsloven, og
begrunnelsen viser til vedtak i hovedutvalg teknisk fra 2013 (75/13, opprettholdelse av
delegert saknr 812/12), samt hvilke forhold hovedutvalget har veklagt. Kommunen har
som planmyndighet et hvist rom for skjønn som kommunestyret har benyttet i denne
saken. Hvorvidt man er enig eller uenig i kommunestyrets vedtak er irrelevant så lenge
lovens krav til vedtaket er oppfylt.

Lovens bestemmelser

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak om
reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert
myndighet fra kommunal- og moderniseringsdepartemanget). Klage på reguleringsvedtak skal
etter kommunenes delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker, hovedutvalg
teknisk og miljø. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for
kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta
klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen.

Vurdering:
Klagen bringer ingen nye momenter i saken. Kommunalsjef teknisk anbefaler derfor å
opprettholde kommunestyret sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegget og vedtaket til
Karmøy kommunestyre, sak 91/19. Kommunalsjef teknisk anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Saksdokumenter:
Trykte vedlegg:
1. Oversiktskart
2.
Klage, brev fra Nils W. Krogh med flere, datert 02.09.2019.
3. Plankart 4052 detaljregulering for Kalstø målestokk 1:1000
4. Reguleringsbestemmelser
5. Planbeskrivelse
6. Saksframlegg til sluttbehandling av planforslaget, hovedutvalg teknisk og miljø og Karmøy
kommunestyre, henholdsvis 25.06.2019, sak 76/19 og 01.07.2019, sak 91/19.
7. Saksprotokoll fra sluttbehandling av planforslaget, Karmøy kommunestyre, 01.07.2019, sak
91/19.
8. Saksprotokoll fra sluttbehandling av planforslaget, hovedutvalg teknisk og miljø, 25.06.2019,
sak 76/19.
9. Samlet oppsummering av alle innkomne merknader og uttaler med kommentarer.
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PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M. FL.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planforslaget forkastes. Det vises til gjennomgangen av saken i saksfremlegget.

SAKSFRAMSTILLING
NP arkitekt har på vegne av Torhild Kalstø utarbeidet forslag til reguleringsplan 4052 for Kalstø.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 61 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
LNF, boligområder og veianlegg.
Planområdet er uregulert. Eksisterende bebyggelse i området består av eneboliger og ulike typer
uthus/garasjer. Det er bygget molo i planområdet, men planforslaget legger ikke opp til videre
utbygging i/ved sjø. Planområdet ligger i grenseområdet til sikringssonen rundt gassledningen
til Kårstø. Det har i planprosessen blitt avklart at avtalen mellom Statoil/Gassco og Karmøy
kommune innebærer at ingen nye boliger kan oppføres innenfor sikringssonen. Areal innenfor
sikringssonen er derfor vist som ulike typer grøntareal, med unntak av eksisterende boliger.
Eksisterende terreng er mindre og større knauser i en helning mot sjøen. Vegetasjon utgjøres av
gress, mose, lav og busker.
Planområdet grenser til Fv. 850 som går mellom Kvalavåg og Kalstø. ÅDT på 500 og fartsgrense
50km/h. Eksisterende boligfelt har internt privat vannledning som er tilknyttet kommunal
hovedvannledning i Kalstøvegen. Boligfeltet har privat avløpsledning med utslipp til sjø.
Avløpet har felles slamavskiller. Skisse til teknisk plan er vedlagt planforslaget som viser
potensiell løsning for nye boliger med avløp lagt sørover til kommunalt anlegg. Kommunen har
siden planoppstart vært klare på at det ikke kan påregnes nye private utslipp i området.
Den historiske interessen i området er først og fremst knyttet til aktivitets-/bosetningsspor. Det
skal ikke gjøres inngrep i det området som er av kulturhistorisk interesse. Området er båndlagt
etter kulturminneloven. Under en anleggsfase skal området sikres, slik at det ikke ødelegges ved
uhell.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde og LNF – områder. I
vest vil boligområdet i planforslaget overlappe noe med LNF – formålet i kommuneplanen.

Etter kommunens hovedplan for avløp er det en målsetning at andelen av befolkningen som er
tilknyttet kommunalt avløpsnett skal fortsette å øke. Planforslaget har forslag om å føre avløpet
sørover til kommunalt utslipp. I henhold til hovedplanen for avløp kan en ikke påregne og få
tillatelse til nye private utslipp i planområdet. Dette ble også opplyst om i oppstartsmøtet.
Planforslaget legger opp til at det vil komme mer enn 10 boenheter innenfor planområdet, og det
sorterer derfor under kapittel 13 i forurensingsforskriften (avløp med mer enn 50 pe, der det

normalt regnes at en husstand tilsvarer 5 pe). At avløp føres til kommunalt anlegg har vært en
forutsetning for planarbeidet siden oppstartsmøtet i 2013.
I forhold til areal- og transportplan for Haugalandet ligger Kalstø langt utenfor noen av de
områdene som er vist som prioriterte utviklingsområder i Karmøy kommune. Disse ligger til
byene og tettstedene, samt til kollektivtraseen.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Nye boliger må ha ny avløpsledning. Denne må tilknyttes eksisterende kommunalt utslipp.
Overvann føres til terreng og til sjø. Vann kobles til kommunalt nett i Kalstøvegen. Det er vedlagt
skisse til teknisk plan i saken.
Det er ganske store utgifter knyttet til utbygging av vei og avløp i dette planforslaget. Det er gjort
en grovkalkyle som ser slik ut:
Lengde veg: ca. 260 meter inkl. VA
Lengde VA: ca. 950 meter
Grovkalkyle:
Pumpestasjon kr. 500 000
Lveg 260 m â kr. 6000 = 1 560 000
LVA 950 m â kr. 3000 = 2 850 000
Trafostasjon kr. 500 000
Totalt gir denne beregningen 5 410 000 + moms for 6 tomter i BF4 og BF2 samt potensielle boliger
på BF6. Dette er en grovkalkyle og det gjøres oppmerksom på at en må regne med en margin på
+/- 20 %. Grovkalkylen er beregnet med de forutsetninger som ligger i planforslaget.
Å anlegge avløpsledning til kommunalt utslipp er en så stor kostnad at det ikke har vært krevd
at det tas inn som et rekkefølgekrav i planarbeidet. Rekkefølgekrav etter plan- og bygningslovens
§ 12 – 7 skal ikke være urimelig tyngende og skal vurderes opp mot prosjektet som utløser kravet
om rekkefølgebestemmelsen. I denne saken vil ikke utbygging av 6 boenheter være nok til å
dekke utgiftene ved å anlegge avløpsledning til kommunalt utslipp, og det er derfor ikke stilt
rekkefølgekrav.
Følgende kontrollspørsmål må stilles når en vurderer å stille et rekkefølgekrav:
Er rekkefølgekravet nødvendig for å kunne forestå utbyggingen?
Har rekkefølgekravet en saklig sammenheng med utbyggingen?
Er rekkefølgetiltaket uforholdsmessig tyngende?
Er tiltaket noe det offentlige er nærmest til å dekke?
Med mindre svaret på de to første spørsmålene er ja og svaret på de to siste spørsmålene er nei,
bør kommunen ikke stille rekkefølgekrav. I dette tilfellet er svaret på de to første spørsmålene ja,
men svaret på spørsmål nummer tre er også ja. Det er derfor ikke stilt rekkefølgekrav til
avløpsledning til kommunalt utslipp, til tross for at dette er en forutsetning for at området kan
bygges ut.

Dette hindrer derimot ikke at kommunen kan stille krav om tilknytning til kommunalt
hovedavløpsnett etter plan- og bygningsloven § 18 – 1 bokstav b.

Planens konsekvenser for barn og unge:
Lekeplasser er vist i plankartet og skal opparbeides før det gis brukstillatelse til hus nr. 2
innenfor planområdet. Planforslaget har store grøntområder til friluftsliv og fri lek. Barnehage og
skole er ikke innen gangavstand til planområdet.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Det er ikke registrert arter, miljø, landskap eller økosystem i planområdet som krever spesielle
hensyn i planforslaget. Bekken i planområdet er lagt med hensynssone og det tillates ikke
inngripen i bekken. Utbygging etter plan vil ligge inntil eksisterende bebyggelse slik at en
unngår fragmentering.
Avstand til sjø:
Planforslaget ligger innenfor 100 – metersbelte til sjø. Planlagte boliger i vest ligger utenfor
godkjent boligområde i kommuneplanen, inn på LNF – område. Dette er tidligere avklart i
plansaken;
Tidligere lå veien på utsiden av boligområde BF4, og lagde dermed en barriere mellom boligene
og LNF – området. Ut i fra et landskapshensyn er forelagte planforslag bedre, siden veien legges
bak boligene. Ut i fra en vurdering om privatisering av strandsonen, er private hager mot slike
soner lett et innslag som gjør at folk opplever området som privat. Dette avbøtes med at
avstanden til sjø er så pass stor at påvirkningen fra hagene avtar mot sjøen. Så lenge hagene ikke
vokser utenfor angitt boligområde, vil de fleste kunne passere komfortabelt uten at de føler at de
trenger seg på et privat uteområde.
Rådmannen registrerer at det i innsendte merknader blir sagt at eksisterende naustområde er
privatisert. Den rette fremgangsmåten for ulovlige tiltak i strandsonen eller bruksendringer som
ikke er godkjent, er å melde dette til kommunen som tilsynssaker. Kommunen vil deretter
undersøke om tiltaket er i strid med regelverket. Plansaken tar ikke stilling til eventuelle
ulovligheter. Disse behandles som egne saker.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal « fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet»
Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter i nærheten til planområdet. Det ligger derimot langt
fra sentrum og forskjellige typer sentrumsrelaterte aktiviteter, og er derfor basert på bruk av bil.

Området har dårlig kollektivdekning med bare 1 rute (221) som har stopp på Kalstøveien to
ganger om dagen på hverdager.
Det er lagt til grunn at det bygges ut eneboliger i dette området. Dette stemmer med anbefalt
boligtetthet i området, som ligger på 1,2 enheter per da. Dette åpner ikke for like stor variasjon i
familietyper som en forventer i tettere bebygde strøk.
Det er vurdert at planen sannsynligvis ikke har verken negativ eller positiv innvirkning på å
forebygge kriminalitet med bakgrunn i lokalitet og utforming.
Med det som er sagt over kommer planforslaget dårlig ut i vurderinger ut fra et
folkehelseperspektiv.
Planens forhold til private avtaler på eiendom gnr/bnr 83/28:
Gjennom private merknader er det blitt gjort oppmerksom på at det finnes private rettigheter på
eiendom gnr/bnr 83/28. Dette gjelder rettigheter til vann (borehull/oppkomme) som ligger under
regulert veg KV1 og tomt C. Privat avløpsløsning ligger under regulert snuhammer i enden av
KV1. Godkjenning av en detaljreguleringsplan vil ikke oppheve de private rettighetene.
Servitutter er å anse som privatrettslige avtaler som kommunen som reguleringsmyndighet ikke
trenger å ta hensyn til. Ved f. eks. søknad om oppfølging av ny bebyggelse innen det omregulerte
området vil kommunen som bygningsmyndighet måtte gi byggetillatelse i samsvar med planen,
selv om servitutten etter sitt innhold forbyr slik bebyggelse som reguleringsplanen gir anvisning
på. Så lenge servitutten består, risikerer imidlertid tiltakshaver å bli stoppet i gjennomføringen av
byggeplanene dersom servitutten blir påberopt av berettiget. Etter dagens rettstilstand vil
tiltakshaver i et slikt tilfelle være henvist til å måtte søke servitutten ekspropriert etter
oreigningsloven eller eventuelt avskipet etter servituttloven. Hvorvidt den eller de berettigede i
så fall vil ha krav på erstatning må avgjøres konkret.
Rettigheter til vann ble gitt i 1980, i forbindelse med bygging av boliger. De er altså eldre enn 20
år. Så vidt kommunen har fått opplyst er det ikke inkludert en klausul om at rettigheten
opphører når annen vannkilde er tilgjengelig. Det er siden lagt kommunal vannledning forbi
området, som alle husstandene fikk pålegg om å koble seg til.
I utgangspunktet vil Statens Kartverk bare slette servitutter når den eller de som er
rettighetshaver samtykker til sletting. Det er mulig å få slettet servitutter uten samtykke fra
rettighetshaver, men da bør saken være helt kurant og ukontroversiell. Det må redegjøres for og
dokumenteres at rettigheten ikke lenger er aktuell. Det blir trykt kunngjøring i avis, med frist for
å fremsette protester. Hvis ingen protesterer, blir servitutten slettet. Dersom det kommer
protester, og Statens Kartverk finner at protestene ikke er åpenbart grunnløse, blir
slettebegjæringen avvist.
En kan også gå til jordskifteretten og kreve avskiping eller eventuelt omskiping (flytting), av
servitutten. En må påregne noe saksbehandlingstid.
For reguleringsplanen betyr dette at før gjennomføring av planen, må de private rettighetene
oppheves eller flyttes, hvis servituttene blir påberopt. Dette er en prosess utenom plansaken,

mellom de private partene. Siden saken er så omtvistet mellom partene, er det ikke sannsynlig at
en kommer til en minnelig løsning.
Økonomi/ gjennomføring av planen:
Det er uvisst om planforslaget er økonomisk gjennomførbart. Ny adkomstvei i seg selv er
beregnet til 2,2 millioner uten avløpsanlegg, mens adkomstvei og avløpsanlegg er beregnet i en
grovkalkyle som vist over på rundt 5,4 millioner. Det er og har vært en forutsetning i
planarbeidet at avløp føres sørover til kommunalt renseanlegg og-utslipp.
Boligene i planområdet har i dag privat avløpsløsning, og det er ikke en prioritet for Karmøy
kommune at disse skal tilkobles kommunalt nett med det første. Det er derfor ikke sannsynlig at
Karmøy kommune vil igangsette et arbeid for å legge avløpsledninger til Kalstø. Ut i fra dette, vil
de private være den mest sannsynlige utbyggeren av avløpsledningen, der kostnadene skal
fordeles på 6 enheter. Enheter innenfor BF1 vil ikke få nytte av veien i forelagte planforslag, og
de kan derfor ikke bidra til kostnadsfordeling for den. De vil ha samme krav til avløpsanlegg
sørover.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg for tekniske saker 1.gang i
møte den 21.10.14 - sak 177/14 og følgende vedtak ble fattet:

1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 1.gangs behandling forslag til reguleringsplan
4052 for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart datert 23.10.14).

2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf. plan- og
bygningslovens § 12-10 og § 5-2.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 18.12.14. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Haugaland Kraft ................................................................ 12.11.14
2. Fylkesmannens miljøvernavdeling.................................. 28.11.14
3. Statens vegvesen, Rogaland vegkontor .......................... 08.12.14
4. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen ................. 09.12.14
5. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen ................. 22.05.15
B. Private merknader:
1. Olaug Signe Iversen .......................................................... 12.11.14
2. John Terje Simonsen .......................................................... 17.12.14
3. Nils Wergeland Krog ........................................................ 19.12.14
4. Nils W. Krog med flere ..................................................... 19.12.14
Saken ble etter at fristen for offentlig høring var gått ut lagt i bero i påvente av en avklaring og
mulig løsning i forbindelse med arkeologiske undersøkelser i planområdet. Det ble avholdt et
møte 12.5.2015 med tiltakshaver og fylkeskommunens kulturavdeling for å avklare forholdet og

finne en mulig løsning. Etter at det ble klart at det var mulig å løse forholdet rundt kulturminnet
i plansaken, ble saken gjenopptatt.
Forslaget ble behandlet 2.gang i møte den 27.08.15 - sak 104/15 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs
anbefaling.
2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles. Jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 22.10.15. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget etter 2. utlegging til offentlig
ettersyn:
A. Uttalelser:
1. Statens vegvesen, region vest........................................... 06.10.15
2. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ...... 16.10.15
B. Private merknader:
1. John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 22.10.15
2. COWI på vegne av Torhild Kalstø, 22.09.15
3. Olaug S. Iversen, 21.10.15
4. Olaug Signe Iversen, 22.10.15
5. Nils W. Krog med flere, 22.10.15
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslaget ble behandlet 3.gang i møte den 10.12.15 - sak 150/15 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg for teknisk og miljø viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs
anbefaling.

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

3. Dersom det ikke kommer inn merknader med nye momenter, anses behandlingen i
hovedutvalg for tekniske saker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 10.02.16. Gassco
og Statoil fikk utsatt frist til å komme med merknad til planarbeidet. Det er innkommet følgende
uttalelser og merknader til planforslaget etter 3. utlegging til offentlig ettersyn:

A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen 05.02.16
2. Fylkesmannen i Rogaland ........................................ 08.01.16
3. Statens vegvesen, region vest ................................... 22.12.15
B. Private merknader:
4. Olaug S. Iversen ......................................................... 10.02.16
5. Nils W. Krog .............................................................. 09.02.16
6. Nils W. Krog .............................................................. 09.02.16
7. Nils W. Krog .............................................................. 09.02.16
8. John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen……… 09.02.16
9. Gassco og Statoil……………………………………... 22.02.16
Sammendrag av uttalelser som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med
den administrative vurdering, vedlagt.
Forslaget ble behandlet i kommunestyremøte den 02.05.16 – sak 40/16 - og følgende vedtak ble
fattet:
Planen sendes tilbake til administrasjonen og kommunestyret ber om en redegjørelse på
innholdet i avtalen med Statoil (inngått i april 2000) og hvilke konsekvenser det innebærer
i forhold til boligbygging i planens område.
Forslaget ble behandlet i kommunestyremøte den 19.09.16 – sak 86/16 - og følgende vedtak ble
fattet:
Hele saken sendes tilbake til administrasjonen med retningslinjer om at planen skal
omarbeides og at de boligene som ligger innenfor sikringssonen skal tas ut.
Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 5.gang i møte den 08.12.16 - sak
184/16 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til teknisk sjefs vurdering og vedtar endringer i
planforslaget i samsvar med kommunestyrets vedtak av 19.09.16 – sak 86/16.
2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 15.02.17.
1 privat samt Gassco AS fikk utsatt frist til å gi merknad.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:

1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen 27.01.17
Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen .......... 09.02.17
Fylkesmannens miljøvernavdeling .......................... 24.01.17
Kystverket 2. distrikt. ................................................ 15.02.17
Statens vegvesen, Rogaland vegkontor ................... 13.02.17

B. Private merknader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nils W. Krog med flere ............................................. 07.03.17
Nils W. Krog .............................................................. 07.03.17
Tove Havaas ............................................................... 19.02.17
John T. Simonsen og Liv Marit Simonsen ............... 15.01.17
Cowi, på vegne av Torhild Kalstø
10.02-17
Gassco AS
02.03.17

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget datert 24.01.2017. Se sammendrag av
innkomne uttalelser og merknader, 4. offentlige høring.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 6.gang i
møte den 27.04.17 - sak 55/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar plan 4052 slik den foreligger nå.
2. Hovedutvalg teknisk og miljø ber, om nødvendig, administrasjonen holde et
oppklaringsmøte med fylkesmannen.
Hovedutvalgets begrunnelse for vedtaket:
De forhold som Fylkesmannen nå kommer med innsigelse mot, har ligget uendret i planforslaget
fra 2014 og hovedutvalg teknisk og miljø finner det svært merkelig at innsigelsen kommer først
nå. Tiltakshaver har i 2,5 år trodd at disse punktene i planen var i orden og finner det svært
uryddig at innsigelsen kommer først nå.
I et eventuelt oppklaringsmøte med Fylkesmannen må man få en forklaring på hvorfor de kom
med disse innsigelsene så sent i prosessen.
Brev med forespørsel om møte ble sendt 19.5.2017, og møte ble avholdt 15.6.2017. Nytt forslag til
kart ble utarbeidet over sommeren og oversendt Fylkesmannen. Referat fra møtet er vedlagt
saken.
Det ble enighet om å gjøre følgende endringer i planforslaget:
Flytte ny adkomstveg til nye boliger slik at denne ikke deler et grøntområde.
Smalne inn adkomstveg fra 6 til 5 meter.
Som følger av å flytte adkomstvegen måtte kryss fra fylkesvegen inn til eksisterende boliger
legges noe om. Dersom en skulle opprettholdt krysset slik det var, ville det blitt to kryss ut i

fylkesvegen forholdsvis tett i hverandre. Slike løsninger gir vanskeligere og mer uoversiktlig
trafikkbilde.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 7.gang i
møte den 05.10.17 - sak 136/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser
og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling.

2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere
varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 13.12.17.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:

A. Uttalelser:
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ........... 07.11.17
Fylkesmannens miljøvernavdeling ...................................... 02.11.17
Statens vegvesen, Leikanger vegkontor ............................... 14.11.17
Karmsund Havn IKS .............................................................. 05.12.17
B. Private merknader:
Torhild Kalstø ......................................................................... 13.11.17 og 05.12.17
Geir Kalstø .............................................................................. 24.11.17
Elin Kvalavåg Sørvaag og Frode Sørvaag ........................... 13.12.17

Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 8.gang i
møte den 27.02.18 - sak 30/18 og følgende vedtak ble fattet:
Saken trekkes og sendes tilbake til administrasjonen.
Administrasjonen har gjennomgått plansaken på nytt, deriblant sett på rammene rundt
planforslaget. Etter 4 år har det kommet flere nye planer, deriblant overordnede planer.
Administrasjonen anbefalte at planen ble avvist, ettersom den er i strid med flere overordnete
planer.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 9.gang i
møte den 2.10.18 - sak 112/18 og følgende vedtak ble fattet:
1)Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

2. I ett folkehelseperspektiv er det svært positivt at det er lett å drive med
fritidsaktiviteter knyttet til friluftsliv i området. Selv om det er negativt for planen at
bebyggelsen mest sannsynlig blir bilbasert, mener hovedutvalg teknisk og miljø at den
positive siden med friluftsliv vektes tyngre.
3. Planen har vært til behandling i hovedutvalg teknisk og miljø/kommunestyret 10
ganger tidligere og har gjennomgått betydelige endringer og tilpasninger til krav siden
2014. Ut fra en helhetsvurdering, hvor også historikk vektlegges, mener hovedutvalg
teknisk og miljø at fordelene med å legge ut planen er klart større enn ulempen.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 28.11.18.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
6. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen .... 27.11.18
7. Fylkesmannen i Rogaland ................................................ 27.11.18
8. Statens vegvesen, region Vest .......................................... 20.11.18
B. Private merknader:
5.
6.
7.
8.
9.

Tove Havaas ...................................................................... 28.11.18
Frode Sørvåg ...................................................................... 27.11.18
Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen .................... 28.11.18
Margaretha Hederen ......................................................... 27.11.18
Nils W. Krog, Margaretha Hederen, Frode og Elin Sørvåg,
Magne Tørresdal, Kenneth Stigen
28.11.18

Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Det opplyses for ordens skyld om at det
bare er innkomne merknader og uttaler fra siste offentlige ettersyn (offentlig ettersyn nr. 6) som
er vedlagt saken. Det er sammendrag og kommentarer til tidligere merknader og uttaler, men det
er blitt så mange merknader at det vil være upraktisk å legge alle ved i saksfremlegget. De ligger
ved saken som eget vedlegg.

Rådmannen vil bemerke:
Rådmannen vil påpeke at det i løpet av tiden denne planen har vært behandlet, har blitt vedtatt
overordnete planer som dette planforslaget er i strid med. Dette gjelder først og fremst
kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, og kommunedelplanen for klima og transport.
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet har som blant annet mål å sikre allmennheten
tilgang til område for fysisk aktivitet, flere aktive medlemmer i idrettslagene, at flere innbyggere
driver fysisk aktivitet og økt hverdagsaktivitet. Forelagte planforslag legger opp til utbygging i et

område som ikke har tilgang på tilrettelagte treningsområder i sykkel- eller gangavstand. Dette er
i strid med målet om økt hverdagsaktivitet, som forutsetter at folk i økt grad bruker gange – eller
sykkel til gjøremål i hverdagen.
Kommunedelplanen for klima og transport har blant annet som mål å fortette eksisterende by- og
tettstedsområder, redusere utbyggingen av landbruks-, natur- og friluftsområder, arbeide for en
nullvekst i personbiltransporten, og i økende grad tilrettelegge for transportformer som gange,
sykkel og kollektiv.
Planområder er avsides og ikke i tilknytning til noen av byene eller tettstedene i kommunen. En
kan ikke kalle de eksisterende boligene i områdene et tettsted, da de ikke oppfyller to av de tre
elementene som utgjøre definisjonen av et tettsted:
 Minimum 200 innbyggere
 Minsteavstand mellom boligene som ikke overstiger 50 meter
 En bymessig næringsstruktur
Dette utgjør et problem, fordi det forutsetter bruk av bil for å bo i området. Dette er i strid med
de overordnete målene som er vedtatt i kommunedelplanene. Kommunen må også vurdere at
slik spredt bebyggelse på sikt medfører utgifter for kommunen. Dette kan være i form av utgifter
i forbindelse med vedlikehold av teknisk infrastruktur som vei, vann, og avløp, eller utføring av
kommunale tjenester som renovasjon, skoleskyss, hjemmetjenester og liknende.
Rådmannen vil også advare om at punkt to i hovedutvalgets begrunnelse for å legge
planforslaget ut på ny høring og fortsette planarbeidet, er svært tynn. Fritidsaktiviteter kan man
holde på med i tettsteder og byer i like stor grad eller større grad, enn man gjør langt fra
fasiliteter. Friluftsliv i fjell og utmark er i Norge like lett tilgjengelig fra de største byene som fra
bygdene rundt om kring. Det er dessuten langt mer til folkehelse og vurdering av god folkehelse
enn om folk kan drive friluftsaktiviteter i sitt nærområde. Dersom planforslaget blir påklaget, er
dette et punkt som ikke vil holde under ettersyn, og Rådmannen anbefaler at det ikke tas med i
eventuelle begrunnelser for vedtak.
Det er blant flere av de som allerede bor i planområdet sterk motstand til planforslaget. Dette er
et forhold mellom forslagstiller og de lokale beboerne, men Rådmannen vil påpeke at det ikke vil
gjøre gjennomføringen av planforslaget enklere. De privatrettslige forholdene må løses mellom
partene før planforslaget kan gjennomføres.

Rådmannens konklusjon:
Dette planforslaget har møtt stor motstand, større enn det som er normalt i en plansak i
kommunen. Det har derfor pågått over lengre tid enn det som er vanlig. I løpet av den tiden har
kommunens syn på ulike overordnete mål endret seg, og det er vedtatt andre planer enn de som
var gjeldende ved oppstart av planarbeidet.
Rådmannen kan ikke anbefale kommunestyret å vedta planer som er i strid med flere
overordnete kommunale planer. Det er Rådmannens oppgave å fremlegge forslag som er i
samsvar med kommunens overordnete mål, i tråd med plan- og bygningsloven og

forvaltningsloven. Det er gitt i enhver plansak at kommunens vurderinger frem til godkjenning
av plan er foreløpige og faglige. Dette innebærer at ny informasjon eller nytt regelverk underveis
i planprosessen kan endre kommunens vurdering av en sak. Det er det som har skjedd i denne
saken.
Når det er sagt, så er planforslaget i teorien gjennomførbart. De innsigelser som er kommet inn er
det funnet løsninger for, og planforslaget er justert for å ta høyde for sikringssonen rundt
gassrørledningen. Det er ikke registrerte arter eller miljø som krever spesielle hensyn i
planområdet, bortsett fra bekken som er ivaretatt. Kulturminnet er ivaretatt gjennom
båndleggingssonen og planbestemmelsene.
Dersom kommunestyret finner grunn til å fravike overordnete planer, kan et forslag til vedtak se
slik ut:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser
(vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret begrunner vedtaket dersom Rådmannens anbefaling
ikke vedtas. Begrunnelsen må inneholde en forklaring på hvorfor kommunestyret ønsker å gå
imot overordnete planer, og hvorfor akkurat denne planen skal anses som et unntak fra alle
andre planer som behandles. Mangel på begrunnelse kan føre til opphevelse av vedtak om
godkjenning, dersom planen påklages. Begrunnelsen må også være relevant, og helst ikke skape
presedens for andre saker.

Rådmannen i Karmøy, 15.05.2019

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.
Det gjøres oppmerksom på at for lesbarhetens skyld er merknader og uttalelser fra tidligere
offentlige ettersyn flyttet til et eget vedlegg.
Merknader og uttalelser til 6. gangs offentlige ettersyn:
Offentlige uttalelser:
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 27.11.2018:
Fylkesrådmannen viser til tidligere uttalelser i saken. Har ingen ytterligere merknader til planen.
Fylkesmannen i Rogaland, 27.11.2018:
Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader i saken.
Statens vegvesen, region vest, 20.11.2018:
Statens vegvesen har ingen nye merknader.

Private merknader:
Frode Sørvaag, 27.11.2018:
Det fjøres oppmerksom på at gnr/bnr 28/150 har tinglyst rett til vannuttak fra borehull på gnr/bnr
83/28. Borehullet befinner seg sentralt på det som betegnes som tomt C. Vi ber om at
planforslaget endres.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til gjennomgang av private rettigheter/heftelser på gnr83 bnr 28 i
saksfremlegget. Slike private forhold er ikke nødvendigvis i veien for en reguleringsplan. De må
ordnes opp dersom berettigede påberoper seg servitutten, men de er ikke til hinder for at planen
kan vedtas med punkter som er i strid med de private servitutter.
Tove Havaas, via Jeanette Fossum, 28.11.18:
Ønsker at hennes to eiendommer, gnr/bnr 83/102 og 83/177 skal forbli uberørt, slik det var når
hun kjøpte dem. Opplyser at hun også har kloakk på vist lekeområde som må hensyntas.
Rådmannens kommentar:
Eiendom 83/102 er vist til bolig, siden den er bebygd allerede. Eiendom 83/177 er vist til
grøntområde, i tråd med kommunestyrets vedtak 19.09.16 – sak 86/16. Rådmannen viser ellers til
sin gjennomgang av privatrettslige avtaler i et område som reguleres i saksfremlegget (under
overskriften: Planens forhold til private avtaler på eiendom gnr/bnr 83/28).

Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 28.11.2018:
Vår hovedinnvending til reguleringsplanforslaget er at alle arealer som per dags dato er regulert
til boligformål på vår eiendom «eksproprieres» til fordel for utbyggers behov for grøntareal slik
at vår eiendom i sin helhet blir liggende i LNF. I praksis vil vi miste alle muligheter for å utvikle
vår eiendom med tanke på boligutbygging. Gnr/bnr 77/1 FBF1 har fått beholde sin status som
fritidsbolig.
Som det fremkommer av kommuneplanen har Statoil med sitt anlegg på Kalstø ført til at store
arealer allerede er båndlagt og begrenser vår mulige utnyttelse av eiendommen (gnr/bnr 77/2).
Rådmannens kommentar:
Disse forholdene har vært tidligere kommentert i plansaken. Areal på eiendom 77/2 som i
kommuneplanen er regulert til bolig, ligger innenfor sikringssonen til gassrørledningen. På
bildet under vises dette tydelig. Det markerte området er eiendom 77/2. I sirkelen vises området
som i kommunen er vist til boligområde på eiendom 77/2. Resten av arealet er LNF -formål, med
unntak av noen områder i nord som er vist til tjenesteyting.

Kommunestyret vedtok 19.09.16 – sak 86/16 at boligområder innenfor sikringssonen skulle tas ut
av planforslaget. Det hadde ingenting med behov for grøntareal å gjøre, men alt å gjøre med
sikringssonen rundt gassrørledningen og samfunnssikkerhet. Uavhengig av om forelagte
planforslag vedtas eller ikke, vil det ikke tillates nye boliger innenfor sikringssonen, i tråd med
avtalen som Karmøy kommune inngikk med Statoil 15.02.2000. Resterende areal på eiendom
77/2 er ikke vist til boligformål, og vil heller ikke kunne nyttes til dette med mindre det skjer en
endring av formålet i kommuneplanen. Eksisterende boliger og hytter er vist med det formålet de
er godkjent som og er i bruk til.

Margaretha Hederen, 27.11.2018:

Vil opplyse at det siste reguleringsplanforslaget for gnr/bnr 83/28 m. fl innebefatter en veitrase
som er lagt så å si midt oppå tinglyst vannrett for gnr/bnr 83/150. I tillegg vil
grunn/sprengingsarbeider kunne skade vannåren som vannretten gir tilgang til. Dette må tas
hensyn til.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til gjennomgang av private rettigheter/heftelser på gnr83 bnr 28 i
saksfremlegget. Slike private forhold er ikke nødvendigvis i veien for en reguleringsplan. De må
ordnes opp i før gjennomføring av planen, men de er ikke til hinder for at planen kan vedtas med
punkter som er i strid med de private servitutter. Videre viser Rådmannen til sin kommentar til
saken, om forholdet mellom planen og de etablerte beboere i området.
Samlet merknad fra Nils W. Krog, Margaretha Hedren, Frode og Elin Sørvåg, Magne Tørresdal
og Kenneth Stigen, 28,11.2018:
Det vises til administrasjonens vurdering av planforslaget, og sier seg enig i flere av
vurderingene. De vil påpeke at forslaget vil få en minsteavstand fra sjø til boligtomt på 36 meter.
Dette, kombinert med terreng vil gjøre at det ikke er mulig å passere bebyggelsen uten at man
føler at man kommer inn på privatisert område. Selve strandområdet er privatisert og innbyr ikke
til passering.
Merknaden inneholder også en del stilet direkte til hovedutvalget for tekniske saker og miljø.
Rådmannen gjengir ikke det her, da dette ikke er til plansaken, men til det politiske organet.

Oversikt over vedlegg:
Merknader
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Skisse til teknisk plan
Oversiktskart
Utsnitt av kommuneplanen
Avtale
Kart til avtale
Kv1 kladd
Samlet oppsummering av tidligere innkomne merknader, og kommentarer

Samlet oppsummering av tidligere innkomne merknader og uttalelser, og kommentarer.
Offentlige uttalelser etter 1. gangs offentlig ettersyn:
Haugaland Kraft AS, 12.11.14
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet. Vi
vil kunne uttale oss om aktuelle nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete
planer om behov for dette foreligger.
Teknisk sjefs kommentar:
Uttalen er tatt til etterretning.
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, 28.11.14
Ingen vesentlige merknader.
Statens vegvesen, region vest, 08.12.14
I kryss for f_KV1 mangler det siktsone i nordlig retning. Ber om at det legges inn. Statens
vegvesen har ingen nye merknader i forhold til tidligere uttalelser.
Teknisk sjefs kommentar:
Krysset er flyttet sørover og siktsone lagt inn i begge retninger.
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelinga, 09.12.14:
Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv har behandla planen som
sektormyndighet innenfor kulturarv. I ett av områda ble det vurdert at det var potensiale
for funn av automatisk freda kulturminne og at det var behov for kulturhistorisk
registrering.
I fremlegg til plan er det området som er vurderte som potensialet for arkeologiske
kulturminne, foreslått regulert til LNF_R område der det ikke skal være inngrep. Dette gir
ikke et sterkt nok vern for eventuelle uoppdagede automatisk fredete kulturminner og vi
vil med dette varsle om innsigelse til planen. Innsigelsen kan bli trukket tilbake på vilkår
av at en:
 Tar området som i fremlegget er regulert til LNF – R, ut av planen, alternativt
regulerer det området som i planen nå ligg inne som LNF – R til naturområde med
bestemmelser.
 Gjennomfører de kulturhistoriske registreringene på det området som er regulert til
kjøreveg, KV1.
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelinga, 22.05.15:
Rogaland fylkeskommune viser til tidligere korrespondanse i saka, samt til
kulturhistoriske registreringer som ble gjennomførte i området 20.04.15. Rogaland
fylkeskomme, ved seksjon for kulturarv, har vurdert fremlegg til reguleringsplan som
sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Innenfor planområdet ble det ved registrering påvist en ny lokalitet ID 212685
steinalderlokalitet.

Vi vil gjøre oppmerksomme på at dersom tiltakshaver ikke ønsker å søke om dispensasjon
fra fredningsbestemmelsene i Kulturminnelova, så må kulturminnelokalitet med ID 212685
med fem meters sikringssone markeres i plankartet med hensynssone H730 i kombinasjon
med LNF – R, eventuelt grøntområde med tilhørende reguleringsbestemmelse:
Hensynssone for båndlegging etter Lov om kulturminner, H730: Innenfor hensynssone for
båndlegging etter Lov om kulturminne fins der et fornminnefelt med ID 212685. Det er ikke tillatt å
sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, eller utilbørlig skjemme kulturminna eller gjøre noen
form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor
område må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminne §§ 3 og 8.
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.
Planen må endres slik at KV1 blir lagt lenger øst og det ikke blir gjort tiltak innenfor
hensynssonen H730.
Dersom Karmøy kommune ikke endrer bestemmelsene og plankart i tråd med de ovenfor
nevnte merknadene er dette brevet å se på som en adminiastriv innsigelse til planen.
Teknisk sjefs kommentar:
Planforslaget er endret slik at kulturminnet er vist som hensynssone H730_1 over LNF naturområde, med tilhørende bestemmelse. KV1 er flyttet østover og nødvendige
justeringer av boligområder er gjort for å tilpasse planforslaget etter endringen.
Private merknader etter 1. gangs offentlig ettersyn:
Olaug Signe Iversen, 12.11.14
Det opplyses om at nye bolighus skal plasseres på lavere terreng enn eksisterende. I tilfelle
flomfare står det at planlagt utbygging er på høyere nivå enn eksisterende bygninger og
innebærer såleis ikke økt risiko. Hvordan skal dette forstås?
Hvor vil den planlagte innkjørselen bli lagt? Jeg kommer til å bli plaget av trafikkstøy.
Hva med vann og kloakk? Jeg støtter Gassco sin begrunnelse for fraråding til utbygging.
Teknisk sjefs kommentar:
Bebyggelsen i felt BF4 kommer lavere i terrenget enn bebyggelsen på felt BF3. Det er
fastsatt koter (høyder) for hvor grunnflaten til bygningene skal stå. Høydene er satt på hver
enkelt tomt i forhold til direkte bakenforliggende bebyggelse. Med andre ord, tomt D
ligger lavere i terrenget enn bygning på 83/153, men høyere enn bygning på 83/150. Alle
disse bygningene ligger så høyt i terrenget at flomfare relatert til sjø i liten grad er aktuelt.
Den planlagte innkjørselen er vist i plankartet. Vann og kloakk er vist i skisse til teknisk
plan. Vann hentes fra eksisterende ledning i Kalstøvegen mens avløp skal kobles til
kommunalt nett i sør. En endelig løsning for vann og kloakk må utarbeides i en teknisk
plan, som utarbeides etter at planforslaget er godkjent. Trafikken til og fra de nye boligene
vil ikke bli så stor at den utløser behov for tiltak mot vegtrafikkstøy jf. T – 1442
retningslinjer for støy i arealplanlegging. I foreliggende forslag blir antall boenheter
redusert innenfor sikringssonen til det anbefalte antall, fem boenheter.

John Terje Simonsen, 17.12.14
Eier av 77/2. Jeg vil påpeke at jeg ikke er interessert i å dele opp eiendommen. Planlegging
av de nye husene vil bygge inne de som allerede bor der. Det bes om at det tas hensyn til
sikkerheten. Veien til Kalstø vil ikke tåle en økning i trafikken uten en betydelig utbedring.
Teknisk sjefs kommentar:
Kjørevei KV1 som i tidligere forslag gikk nord over eiendom 77/2 er flyttet sørover og ut av
eiendommen. Eksisterende bebyggelse vil fortsatt ha atkomst ut KV2, så de blir ikke
innebygget. Antall boenheter innenfor sikkerhetssonen reduseres for å ivareta
samfunnssikkerheten. Veien til Kalstø er en fylkesvei, og det er Statens vegvesen som er
veimyndighet. De har ikke kommet med merknader til vegstandarden eller fremmet
rekkefølgekrav om utbedringer på denne strekningen.
Nils Wergeland Krog, 19.12.14
Takvinkel: Krav om takvinkel mellom 30 og 45 grader kommer i konflikt med
undertegnedes bolig som har store takflater. En slik bestemmelse vil kunne begrense min
mulighet til påbygging/endringer av huset og eventuelle fremtidige bygg.
Snuhammer:
Den planlagte snuhammer på KV2 som ligger nærmest fylkesvegen er lagt på min
eiendom. Der kan den ikke ligge, da dette medfører at jeg må rive en eksisterende bod og
avstå arealer til tiltakshaver som er uaktuelt.
KV2: I forbindelse med overtagelse av min bolig ble det åpenbart at tilkomst og parkering
ikke var i henhold til kommunale krav. Det ble derfor oppmålt et tilleggsareal i det
nordøstre hjørnet som skulle fungere som tilkomst/parkeringsplass for 83/147. Jeg ber om
at KV2 utvides slik at det dekker faktisk tilkomst til min bolig. I senere tid har for øvrig
tiltakshaver nedlagt eksplisitt forbud mot å benytte alt annet areal enn mitt eget til
parkering.
Ny boligtomt: Det vises til tidligere innspill angående ny boligtomt og teknisk sjef sin
uttalelse om at tomter som skal etableres kan vises i plankartet. Det synes ikke å være noen
prinsipiell forskjell på min foreslått tomt og andre. Jeg ber derfor om at min tomt tegnes
inn i planen som fremtidig boligtomt slik det fremkommer i mitt tidligere innspill av 19.
februar 2014.
Teknisk sjefs kommentar:
Takvinkel: Planbestemmelsene er endret til at påbygg etc. på eksisterende boliger skal ha
samme takvinkel som eksisterende bygningsmasse.
Snuhammer: Det er ikke vist snuhammer annet enn i enden av KV2, mellom lekeplass L1
og eiendom 83/152. Det var vist en avkjørsel i tidligere planforslag, men denne er på
bakgrunn av denne merknaden tatt ut av planforslaget og erstattet med en
inn/utkjørselspil.
KV2: Det er ikke praksis i Karmøy kommune å regulere hvor på private
eneboligeiendommer parkeringen skal skje. Det er heller ikke praksis å regulere inn

oppkjørselen til enkeltbostader med mindre det er helt spesielle tilfeller. De blir som regel
bare markert, enten med en avkjørsel noen meter inn fra samlevegen, eller en avkjørselpil.
Søknad om avkjørsel fremgår av situasjonskart i forbindelse med byggesøknad og skal
følge kommunale normer. Det er vist ut/innkjørselspil i plankartet siden undertegnede på
merknaden ikke ønsket avkjørselen vist over sin eiendom. Private tvister om parkering
eller lignende blir ikke behandlet i plansaker.
Ny boligtomt:
Det er en prinsipiell forskjell mellom Krogs eiendom og de andre boligtomtene som er
tegnet inn på plankartet. Krogs foreslåtte tomt har ikke atkomst slik plankartet ligger nå.
Alle tomter vist i et plankart skal ha atkomst. Eier har selv påpekt at det var problemer med
parkering på eiendommen slik den lå før det vart lagt til areal, så da vil det bli et større
problem dersom tomten deles. Alle tomter til eneboliger skal ha to parkeringsplasser samt
snuplass på egen eiendom. Foreslåtte tomt vil også medføre at tomten for eksisterende
boliger etter deling vil få problem med planforslagets foreslåtte BYA. Parkering og
snuplass regnes med i BYA. I forhold til tomtegrenser skal i utgangspunktet
minimumsavstanden for å ivareta brannkrav være 4m fra bygninger på eiendommen til
grensen til neste eiendom. Siden begge de potensielle eiendommene i innspill av 19.
februar 2014 vil ha mangler/avvik i henhold til kommuneplanbestemmelser, foreslåtte
reguleringsbestemmelser samt plan- og bygningsloven er ikke den foreslåtte grensen vist i
plankartet. Dette hindrer ikke grunneier i å søke om fradeling uavhengig av
reguleringsplanen.
Nils W. Krog med flere, 19.12.14
Punkt 1, ny kloakk:
Det bes om at tiltakshaver klargjør om man har til hensikt å følge teknisk sjef sitt pålegg
om etablering av ny avløpsledning som må tilkobles kommunalt nett, eller om det
planlegges for en løsning med felles slamavskiller med tilhørende utslipp til sjø.
Punkt 2, eksisterende kloakk:
Eksisterende kloakkanlegg må legges inn i teknisk plan, og eventuelle behov for
endring/inngrep må kartlegges og nevnes i punkt 4.7, 5.2.2 samt 6.3.3.
Punkt 3, trafikksikkerhet
Vi ber om at tiltakshaver vurderer vår foreslåtte trase som en trafikksikker tilkomst for
myke trafikanter fra det nye og eksisterende feltet til fylkesvegen.
Punkt 4, sperresone for gass
Det bes om begrunnelse på hvorfor tiltakshaver velger å ignorere den juridisk bindende
avtalen mellom Karmøy kommune og Gassco.
Punkt 5, behov for inngrep i LNF
Planen bes realisert innenfor de arealer som allerede er regulert til boligformål av Karmøy
kommune. Eventuelle nye tomter plasseres slik at de ikke blir behov for å omregulere LNF
– arealer til boligformål.
Teknisk sjefs kommentar;

Punkt 1, ny kloakk:
I skisse til teknisk plan er det vist at avløp skal føres sørover. Det er dette som er forslag for
løsning av avløp i plansaken, og det er denne løsningen plansaken forholder seg til. Den
endelige løsningen blir avgjort og utarbeidet i en teknisk plan, etter at plansaken er
egengodkjent.
Punkt 2, eksisterende kloakk:
Det er ikke så langt utarbeidet en teknisk plan. Det er laget en skisse til teknisk plan som
viser en mulig løsning for det nye anlegget. Fullstendig teknisk plan blir ikke utarbeidet
før detaljreguleringsplanen er godkjent. Skisse til teknisk plan viser hvordan avløpet er
tenkt ført sørover. Det private kloakkanlegget er allerede nevnt i punkt 4.7 Vann og
avløpsanlegg. Punkt 5.2.2 i planbeskrivelsen tar for seg ny bebyggelse, og sier klart at
avløpet skal til kommunalt nett, det gjelder også punkt 6.3.3. Den grønne stiplede linjen i
skissen viser hvor tenkt avløpsledning går, og det lille kartet på skissen viser hvor
kummen den må kobles på ligger. Planbestemmelsene stiller også krav om godkjent
teknisk plan før igangsetting. Detaljene rundt avløpsanlegget vil bli avklart i den tekniske
planen. Dersom tiltakshaver på et senere tidspunkt ønsker å foreslå en annen løsning enn
den som er foreslått i planforslaget, må det også tas i den fullstendige tekniske planen. De
eksisterende slamavskillerne er hensyntatt på plankartet og i planbestemmelsene.
Punkt 3, trafikksikkerhet
Teknisk sjef er noe usikker på hva som er hensikten med dette punktet. Det er ikke stilt
noen krav til opparbeidelse av fortau eller gang- sykkelveger i planforslaget (se
planbestemmelsene). Dersom den røde linjen er en tenkt gang- og sykkelveg er dette
unødvendig i forhold til at det bygges en ny kjøreveg i nord som skal betjene maks 12
boenheter. Fortau vurderes først ved 30 boenheter. Det er altså ingen grunn til å båndlegge
store areal med gang – og sykkelveg av trafikksikkerhetshensyn.
Punkt 4, sperresone for gass.
Teknisk sjef viser til sin vurdering av sikringssone 190_1 i saksfremlegget.
Punkt 5, behov for inngrep i LNF
Kommuneplanen er en nokså grovmasket arealplan. I detaljplanen er det noen tomter som
havner på grensen av boligområdet og som da blir liggende delvis i LNF – område. Ser en
derimot på detaljplanen i sin helhet, vil en se at et mye større areal blir detaljregulert til
ulike grøntformål som i kommuneplanen ligger som boligområder. De arealene av LNF
som blir ‘tatt’ for å legge til rette for de boligtomtene som havner på kanten av det
regulerte boligområdet, blir dermed gitt tilbake. Det er heller ikke snakk om arealer som er
i aktiv jordbruksdrift, eller som kan drives effektivt til jordbruk. Teknisk sjef anser det
dermed som et godt bytte at større sammenhengende arealer blir lagt ut som grøntområder
til friluftsaktiviteter. Den tomten som kommer nærmest sjøen er BF2, som havner nokså
nøyaktig 50m fra sjøen.

Uttaler etter 2. gangs offentlig ettersyn:
Statens vegvesen, region vest, 06.10.15:
Det kan se ut for at målsatt siktsone er tatt bort ved sist revidering av plankartet. Det antas
at dette bare er en glipp. Ber om at målsatt siktsone legges inn igjen på kartet.
Statens vegvesen har ingen øvrige merknader til planforslaget.
Teknisk sjefs kommentar:
Det var en glipp. Målsatt siktsone er vist i plankartet.
Fylkesrådmannen, 16.10.15:
Forslag til plan er sendt ut på ny høring fordi den er vesentlig endret. Endringer som er
gjort mellom 1. og 2. gangs behandling i kommunen er knyttet til kulturminnevern,
bevaring
av naturmiljø ved bekkeløp og retningslinjer for bygging av nye boliger innenfor
sikringssone for gassrørledning som løper gjennom området.
Endringene består i flytting av nordre atkomstvei mot sør og at maksimalt antall boenheter
innenfor sikringssonen er redusert fra 13 til 5.
Fylkesrådmannen mener at planen har fått en nødvendig tilpasning i henhold til de
merknadene som er kommet, og at planen derfor kan godkjennes slik den nå foreligger
Teknisk sjefs kommentar:
Uttalelsen er tatt til etterretning.
Merknader etter 2. gangs offentlig ettersyn:
John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 22.10.15:
Vi protesterer på at eiendommer gnr(bnr 77/2 og gnr/bnr 77/12) som er boligformål i
kommuneplanen, omreguleres til grønnstruktur.
Dersom reguleringsforslag 4052 blir vedtatt slik den nå er foreslått vil det i praksis bety en
betydelig verdiforringelse på de nevnte eiendommene. Anslagsvis er det snakk om et areal
på 77/2 og 77/12 som tilsvarer 4-5 boliger. Vi får ingen kompensasjon for denne
omreguleringen og vi er ikke forespurt om en slik omregulering er greit.
Dersom det er behov for grøntareal for å få reguleringsplanen vedtatt, får tiltakshaver ta av
egne arealer. Vi ber om at foreslåtte reguleringsplan endres slik at del av gnr/bnr 77/2 og
77/12 forblir uberørt av reguleringsplanen.
Teknisk sjefs kommentar:
77/12 blir endret til frittliggende fritidsbebyggelse i henhold til dagens bruk. Se kommentar
til merknad fra Olaug S. Iversen datert 21.10.15.

Arealet vist som boligområde i kommuneplanen og «omregulert» til grønnstruktur i
detaljreguleringen utgjorde totalt 4,4 da. Av dette ligger 1,6 da på 77/2. På grunn av
topografien med bekk og med en bergskrent opp til 77/12 som stedvis har en stigning på
1,5 høydemeter per lengdemeter, er dette et areal som vanskelig lar seg utnytte til
boligbebyggelse.
Eier av 77/12 har i tidligere merknad datert 17.12.14 sagt at han ikke ønsket atkomstveien
lagt over sin eiendom. Merknaden ble da tatt til følge. Det betyr at det ikke er vist
atkomstvei til dette arealet i plankartet. En atkomstvei måtte alternativt ha kommet direkte
inn fra Kalstøvegen, som igjen vil ta av areal til potensielle boliger. Gitt hvordan
eiendomsgrensene er i dette området, vil det ikke bli plass til en bolig mellom
bergskrenten, eventuell vei og hensyn til bekken.
Merknaden tas ikke til følge på punkt gjeldende eiendom gnr/bnr 77/2.
Dersom Simonsen mener deres eiendom blir vesentlig redusert i verdi som følge av
reguleringen, kan de søke erstatning etter § 15-3 i plan- og bygningsloven. Slike krav må
fremmes innen det er gått tre år av at en reguleringsplan er vedtatt. Dette forutsetter at
reguleringsplanen vedtas.

COWI på vegne av Torhild Kalstø, 22.09.15:
Vi ønsker en bekreftelse fra Karmøy kommune på at
- det vil være mulig å fradele nye eneboligtomter innenfor område BF1/ B1-1 selv om denne
er regulert til eksisterende bolighusbebyggelse og det ikke er vist vegatkomst til nye
boligtomter innenfor område BF1 (nord og øst for 83/160)
- at løe/driftsbygning på 83/28 kan rives etter søknad selv om denne er markert som
bebyggelse som inngår i planen.
- at boligtomt på gnr/bnr 83/177 kan bebygges selv om denne er angitt innenfor område satt
av til
"Eksisterende bolighusbebyggelse» og denne ikke har fått ført frem veg til
eiendomsgrensen i vest.
Teknisk sjefs kommentar:
Avkjørsel er vist inn til 83/177.
Løe på 83/28 er vist som en bygning som inngår i planen. Dette betyr at den kan bevares,
ikke nødvendigvis at den skal bevares. Teknisk sjef opplyser for øvrig at løen er et B –
objekt i SEFRAK registeret. Alle saker som vedrører slike bygninger skal oversendes
fylkeskommunens kulturminneavdeling for uttale, i henhold til kulturminnelovens § 25.
Det er mulig å fradele nye boligtomter ut fra 83/160 selv om de ikke er vist i
reguleringsplankartet. Det er vist veiatkomst frem til boligfelt BF1 og eiendom 83/160.
Dersom eier av 83/160 på et senere tidspunkt ønsker å skille ut tomter på sin eiendom må
han/hun dokumentere at disse eiendommene vil ha veiatkomst i sin søknad om utskilling.

Olaug S. Iversen, 21.10.15:

Jeg har fått beskjed om at det er ny reguleringsplan utarbeidet nær min eiendom og hvor
jeg blir sterkt berørt slik at min eiendom faller i verdi. Jeg har ikke fått varsel om dette. Jeg
har innsigelse mot at deler av min eiendom gnr 77 bnr 12 blir omregulert til grønnstruktur.
Jeg er fortiden bortreist og kommer tilbake over helgen med fyldig innsigelse.
Teknisk sjefs kommentar:
Iversen er oppført som part i saken i kommunens arkiv. Parter er oppført med adresse de
selv har oppgitt eller adresse hentet fra folkeregisteret. Alle parter i saken har blitt tilsendt
varsel i brevform siden saken startet. Saken har også vært varslet i avis og på nett.
Teknisk sjef gjør oppmerksom på at private ikke kan fremme innsigelser, men komme med
merknader til plansaker.
På grunn av restriksjoner i antall boenheter som kan anbefales oppført innenfor
sikringssonen er det ønskelig at hele området som ligger som boligområde i
kommuneplanen blir detaljregulert. Dette er det eneste området som er vist som
byggeområde for boliger innenfor sikringssonen før man kommer til østsiden av Karmøy.
Der er byggeområdene for bolig allerede detaljregulert. Dette er viktig for at kommunen
skal ha kontroll over hvor mange boliger som faktisk blir oppført innenfor sikringssonen.
Eiendom 77/12 er «delt» av reguleringsgrensen. Noe ligger innenfor og noe ligger utenfor
detaljplanens grenser. Dette er en følge av at kommuneplanens formålsgrense går tvers
gjennom eiendommen og detaljreguleringens grenser følger samme grense som denne i
nordøst.
Merknaden tas til følge ettersom dette gjelder et etablert forhold og eiendom 77/12 vises
som eksisterende fritidsbebyggelse. Atkomst er nord for planens grenser.
Teknisk sjef takker for at Iverson gjorde oppmerksom på at hun muligens ikke ville kunne
overholde fristen for merknader. Det er viktig for behandlingen av plansaker at private sier
sin mening og kommer med merknader. Merknader som kommer inn etter fristen uten at
undertegnede har gjort oppmerksom på forsinkelse, og fått utsettelse på frist, blir ikke
behandlet.

Olaug Signe Iversen, 22.10.15:
Jeg kan ikke se at jeg har fått noe skriftlig fra dere eller fra utbygger om at deler av min og
min nabo sine eiendommer omreguleres til «grønnstruktur» uten varsel og uten noe
kompensasjon til oss. Jeg protesterer herved på at arealer på min eiendom 77/12 som i dag
er regulert til boligformål omreguleres til grønnstruktur slik det fremgår av forslaget.
Dersom reguleringsplan 4052 blir vedtatt slik den nå er foreslått vil det i praksis si at våre
eiendommer får en betydelig verdiforringelse som jeg finner helt urimelig. Jeg får ikke
mulighet til å benytte min eiendom slik jeg har gjort tidligere og som jeg har rett til.

Vi er aldri blitt forespurt av utbygger om en slik omregulering er greit for oss begge.
Hvordan kan det ha seg at man bare tegner inn nye soner på reguleringskartet uten å
spørre eierne? Vi mener Karmøy kommune må avvise planforslaget.
Dersom det er behov for grøntareal for å få reguleringsplanen vedtatt får utbygger ta av
sitt eget areal til dette. Slik forslaget til reguleringsplan er nå er det bare utbygger som får
verdistigning ved salg av tomter og tjener på dette mens vi naboer taper samme mulighet.
Jeg ber om at forslaget trekkes tilbake slik at det som gjelder i kommuneplanen forblir
uberørt.
Jeg ber om at all korrespondanse fra Karmøy kommune til meg skal sendes skriftlig i brevs
form.
Teknisk sjefs kommentar:
Som tidligere kommentert er det sendt ut brev til alle berørte parter med varsel om
planoppstart, og ved hvert offentlige ettersyn. Varselet opplyser om planarbeidet, og hvor
man kan finne mer informasjon. Saksbehandlere i plansaker sender kart og
saksdokumenter i posten dersom dette blir etterspurt.
Planforslagets grenser har vært uendret siden planoppstart. Berørte parter har hatt full
anledning til å uttale seg om planforslagets kart og fordelinger av arealformål ved
planoppstart og i to utlegginger til offentlig ettersyn.
Detaljreguleringsplanen viser stort areal som naturformål, så folks behov for
rekreasjonsmuligheter i grøntområder er ivaretatt.
Når det kommer til å forkaste et privat planforslag er dette noe som det trengs svært
overtalende grunner til å anbefale fra administrasjonens side. Forutsatt at planforslaget er i
overensstemmelse med lovverk og følger opp hovedtrekkene i kommuneplanen og/eller
gjeldende detaljreguleringsplaner, vel å merke. Dersom en plan følger opp hovedtrekkene i
kommuneplanen kan tiltakshaver forlange at deres planforslag fremlegges for
kommunestyret. Politikerne kan der forkaste et planforslag uten nærmere grunngiving. Det
er derfor viktig å skille de faglige anbefalingene fra administrasjonen og de politiske
avgjørelsene.
Noen av punktene i merknaden er kommentert i Iversens merknad av 21.10.15.

Elin Kvalavåg Sørvåg, 22.10.15:
Vi registrerer at det vil bygges 7 hus i linje foran den eksisterende bebyggelsen. Ser av
planen at husene vil stå veldig tett og vil frata mange av husene all utsikt (eksisterende
hus, rådmannen anm.).
Beboere har påpekt at verdien av våre boliger vil falle hvis det bygges foran (eksisterende)
bebyggelse. At vi har utsikt mot havet er en viktig grunn til trivsel for oss beboere.

Ved gjennomgang av reguleringsplanen kan vi ikke se at dette er blitt tatt hensyn til. Tvert
imot er det kommet 1 hus ekstra foran (eksisterende) bebyggelse. Det må påpekes at en del
av terrenget er flatt slik at en ikke får høydeforskjeller.
Teknisk sjefs kommentar:
Tomterekken er redusert med 1 tomt slik at det er tilbake 6 tomter. Dette burde sikre
avstand mellom nye boliger. Selv om terrenget er jevnt i dag er maks koter for ny
bebyggelse vist på plankartet. Det betyr at ved bygging av nye boliger, må terrenget
tilpasses det som er vist på plankartet. Den eneste eksisterende bygningen som kan komme
noenlunde i samme høyde som ny bebyggelse er på 83/153. Denne boligen ligger mellom
høydekurve 14 og 15, mens boliger foran skal ligge på høydekurve 13,5. Ellers er det ca. 1
meter i høydeforskjell mellom regulerte tomter og eksisterende bebyggelse. I nord er det to
meter høydeforskjell mellom 83/149 og tomt A.
Det er ellers slik at utsikt ikke er noe som kan tillegges avgjørende vekt i en
reguleringsplansak. Tap av utsikt er et tilbakevendende tema i plansaker i Karmøy
kommune. I mange tilfeller klarer man å tilpasse og begrense tap av utsikt, som det også er
forsøkt å gjøre her, men i alle områder som er vist til byggeområder i kommuneplanen må
etablert bebyggelse forvente at omgivelsene kan endres i takt med samfunnsutviklingen.
Plan- og bygningsloven kap. 12 har ingen eksplisitt regel for tap av utsikt. For å unngå det
må man eventuelt kjøpe nabotomten.

Nils W. Krog med flere, 22.10.15:
Som berørte naboer har vi følgende merknader til reguleringsplanen i tillegg til allerede
innspilte merknader fra første offentlige ettersyn som vi står ved.
Sikringssone gassrørledning:
Vi ser med skuffelse at Karmøy kommune velger å se bort fra den inngåtte avtalen med
Gassco som regulerer antall boliger det er tillatt å etablere per kilometer gassrørledning på
Karmøy. Merknaden fra Gassco i forrige runde var «videre fortetting innen sikringssonen
er ikke mulig». Til tross for dette velger Karmøy kommune å anbefale en fortetting med
inntil 5 husstander i sikringssone H190_1.
På direkte spørsmål om avtalen i seg selv er til hinder for en fortetting i sperresonen,
svarer ansvarlig saksbehandler for denne reguleringsplanen at det er noe
kommuneadvokaten eventuelt må svare for.
Når teknisk sjef i saksfremlegget anbefaler at det kan oppføres fem boenheter i
sikringssonen kan han ikke redegjøre for hvilke metoder som er benyttet for å komme frem
til at antall boenheter kan dobles i forhold til de beregninger som ligger i avtalen mellom
Gassco og Karmøy kommune. Vurderingen teknisk sjef viser til synes og ikke å være annet
enn ren synsing, uten hold i noen som helst risikoanalyse eller vurdering av økt risiko opp
mot akseptkriterier. Ei heller ser det ut som Gassco er kontaktet i forbindelse med nevnte
vurdering.

For å unngå en situasjon der Karmøy kommune kan komme til å godkjenne en fortetting
som strider mot allerede inngåtte avtaler må vi på det sterkeste anmode om at Teknisk sjef
tar initiativ til et møte med Gassco hvor det avklares på hvilken måte den inngåtte avtalen
påvirker muligheten for fortetting i sperresonen.
Nedbygging og fragmentering av strandsonen:
Det er tidligere påpekt at fem av de foreslåtte tomtene i reguleringsplanen ligger i LNF –
område per dags dato, for noen av tomtene opp mot 50 % av det foreslåtte arealet. Til dette
svarer teknisk sjef at «reguleringsplanen er grovmasket» og at andre deler av
reguleringsplanen endres fra boligbebyggelse til LNF.
Til dette er det å si at ja, kommuneplanen er grovmasket og de arealer det er snakk om som
kom med i kommuneplanen ved et rent arbeidsuhell da det eksisterende boligfeltet i 1992
skulle markeres som boligområde i arealdelen i kommuneplanen. Det oppleves derfor
bittert at teknisk sjef benytter det faktum at Karmøy kommune ikke gjorde jobben sin i 1992
som et argument for å tillate videre nedbygging av strandsonen i 2015. I tillegg til svært
nedsatt bokvalitet på grunn av tap av utsikt vil det rent økonomisk også gi direkte
verdiforringelse for alle de fem allerede eksisterende boligene på feltet.
Når det gjelder påstanden om at det i andre deler av reguleringsplanen går motsatt vei, at
boligområder blir LNF er det dette å si: i all hovedsak er dette områder som eies av andre
enn tiltakshaver og denne omreguleringen er det protestert kraftig mot.
Vi håper Karmøy kommune vil se på saken igjen og ta en vurdering av de punkter vi har
beskrevet. Det er vårt håp at Karmøy kommune ivaretar eksisterende boligeieres interesser.
Teknisk sjefs kommentar:
Både punkter om gassrørledningens sikringssone og tomter delvis i LNF – områder i
kommuneplanen er tidligere kommentert i denne saken.
Det er tydelig at saken vekker sterke følelser hos boligeiere i området, men dette er et
privat reguleringsforslag som i hovedtrekkene følger opp vedtatt, gjeldende
kommuneplan. Som Krog selv sier har boligområdet vært regulert i kommuneplankartet
siden 1990 - tallet. «Feil» eller ikke, det er dette som er vedtatt av kommunestyret og det er
dette administrasjonen skal forholde seg til. Administrasjonen kan ikke på bakgrunn av en
påstått feil anbefale at et boligområde i kommuneplanen ikke kan detaljreguleres. En slik
avgjørelse kunne få særdeles uheldige følger for behandlingen av andre saker.
Avtalen mellom Gassco og Karmøy kommune, inngått mars 2000 er en privatrettslig avtale.
Privatrettslige avtaler blir ikke behandlet i reguleringsplanforslag. Gassco har hatt
anledning til å uttale seg til saken, og har så langt bare kommet med merknad til
planoppstart. Kommuneplanen viser boligområde i det området forelagte detaljregulering
dekker, og har ingen begrensinger i antall boliger. Dette har vært kommentert tidligere i
saken. Planforslaget ble endret og boligantallet innenfor sikringssonen vesentlig redusert i
forrige runde av planbehandlingen. Så langt teknisk sjef kan se er planforslaget strukket
langt for å akkomodere en privatrettslig avtale.

Videre har området som er dekket av sikringssonen vært vurdert i Karmøy kommunes ROS
– analyse på kommuneplannivå. Dersom det var et alvorlig risikoproblem tilknyttet
boligområdet ville det ikke blitt godkjent i kommuneplanen. Gassco og offentlige instanser
som håndterer risiko har hatt anledning til å uttale seg til dette boligområdet opp til flere
ganger uten at det er tatt ut av kommuneplanens kart.
Krogs forespørsel til saksbehandler var:
«Kan det i neste rullering av kommuneplanen for Karmøy teoretisk åpnes for boligbygging tettere
enn fem boenheter per kilometer rørtrase? Eller vil avtalen med Statoil i seg selv (uavhengig av
reguleringsstatus til området) blokkere en slik utbygging?»
Behandlinger av kommuneplaner og behandlinger av detaljreguleringsplaner er to
forskjellige prosesser og har forskjellige saksbehandlere. Dette spørsmålet, som går direkte
på neste rullering av kommuneplanen, er et spørsmål om kommunen har innskrenket sin
forvaltningsmyndighet over en angitt del av kommunen gjennom en privat avtale. Til det
er å si at en ny prosess om ny kommuneplan starter opp om kanskje 4-5 år. Hva som blir
aktuelt å videreføre eller ikke må avklares i den prosessen.
Strandsone: Karmøy kommune åpner for bygging i strandsonen (50 – 100m) så lenge
arealet er detaljregulert og følger opp hovedtrekkene i kommuneplanen. Det er mange
detaljplaner i Karmøy kommune som ligger i dette området, som er en naturlig følge av at
Karmøy er en øy og fastlandssiden stort sett er en halvøy. Ny bebyggelse i forelagte
planforslag er i tilknytning til eldre bebyggelse og det blir ikke åpnet for bebyggelse
nærmere enn 50m til sjø.
Når det kommer til utsikt er dette kommentert til merknad fra Elin Kvalavåg Sørvåg,
22.10.15. Det er regulert store areal til naturformål i detaljreguleringskartet. Det er mer enn
nok til å ivareta befolkningens behov for rekreasjonsområder innenfor planens grenser. På
kart som viser kommuneplanens formålsgrense over detaljreguleringen kan det også sees
at ingen av tomtene har så mye som 50 % av areelt sitt utenfor kommuneplanens
formålsgrenser. Utregnet blir det en balanse i grønts favør. Totalt ligger ca. 830m2
boligareal utenfor formålsgrensen i kommuneplanen. Ca. 4180m2 av ulike typer grøntareal
ligger innenfor boligformålet i kommuneplanen.

Uttaler etter 3. gangs offentlig ettersyn:
Statens vegvesen, region vest, 22.12.15:
Våre tidligere merknader er tatt til følge, og vi har ingen nye merknader.
Rådmannens kommentar:
Ingen kommentar.

Fylkesmannen i Rogaland, 08.01.16:
Ingen vesentlige merknader.

Rådmannens kommentar:
Ingen kommentar.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 05.02.16:
Det er gjort mindre tilpasninger i planen, blant annet at formål for en liten del i planens
nordre del er tilpasset dagens bruk (fritidsbebyggelse), og at det er knyttet
reguleringsbestemmelse til dette.
Fylkesrådmannen har for øvrig ingen bemerkninger til planforslaget.
Rådmannens kommentar:
Ingen kommentar.
Merknader etter 3. gangs offentlig ettersyn:

Olaug S. Iversen 10.02.16:
Jeg ser at i det utkast som nå er ute til høring nå har ifølge paragraf 23 i planbestemmelsene
har følgende ordlyd:
«H190 sikringssone – andre sikringssoner. Innenfor sikringssone H190 – kan det oppføres
inntil 5 frittliggende småhus. Ingen småhus innenfor sikringssonen kan tilrettelegges for
mer enn 1 boenhet per hus. Eventuelle nye fritidsboliger i området FB1 medregnes som
småhus.»
Jeg ønsker på sikt å skille ut to tomter. Slik paragraf 23 er utformet nå, legges det opp til
‘førstemann til mølla’ prinsipp, slik at dersom utbyggingen av boligfeltet utføres, vil jeg
ikke ha mulighet til å bebygge den del av min tomt som faller inn under reguleringsplanen.
Det er uklart for meg hvorfor Karmøy kommune ønsker å begrense antall fritidsboliger i
sikringssone H190, da avtalen med Statoil kun regulerer antall boenheter.
Min merknad blir derfor at paragraf 23 endres slik at den får følgende ordlyd:
«H190 sikringssone – andre sikringssoner. Innenfor sikringssonen H190 – 1 kan det
oppføres inntil 5 frittliggende småhus. Ingen småhus innenfor sikringssonen kan
tilrettelegges for mer enn 1 boenhet per hus.»
Rådmannens kommentar:
Det er tre grunner til at fritidsboliger blir medregnet i antall boenheter som kan oppføres
innenfor sikringssonen. Det ene er ganske enkelt at en fritidsbolig, enten man kaller det en
hytte, sjøhus, etc. etter moderne standarder blir oppført med alle de nødvendige
romfunksjoner som definerer en boenhet. Dvs. stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
Den andre grunnen er at erfaring tilsier at ‘hytter’ i Karmøy kommune, med og uten
tillatelse, blir konvertert til helårsboliger. Det er svært sannsynlig at dette ikke er noe
Iversen selv har planer om, men hva som skjer i fremtiden dersom det bygges nye

fritidsboliger og disse eventuelt selges eller på andre måter bytter eier, er noe som det må
tas høyde for i planen.
Den tredje grunnen er at dersom det skulle skje en ulykke med gassrørledningen, er der en
sjanse for at noen oppholder seg i fritidsboligen. Gitt det er en mindre sjanse enn hvis det
er en helårsbolig, men fortsatt potensiale for at noen kan bli skadet.
På bakgrunn av disse tre grunnene er det ikke anbefalt å ta merknaden til følge og endre
paragraf 23 i planbestemmelsene.
Å oppgi antall boenheter eller enheter av andre bygninger (hytter, naust, garasjer etc.) som
kan oppføres innenfor et formål er en forholdsvis vanlig bestemmelse. I Karmøy kommune
har vi eksempelvis 5021 Høvringøy som regulerer antall hytter det er lov å oppføre
innforbi de ulike delfelt uavhengig av eiendomsgrenser. Det er hverken kontroversielt eller
spesielt at dette gjøres.

Nils W. Krog med flere, 09.02.16:
Det vises til tidligere merknader til saken. Disse opprettholdes.
Det må igjen anmodes at Karmøy kommune tar kontakt med Statoil for å avtale et møte
som kan avklare hvilke føringer den nevnte inngåtte avtale om fortetting av bebyggelse i
nærheten av gassledningen har for gjennomføringen av reguleringsplan 4052.
Vi er oppriktig bekymret for at Karmøy kommune kan komme i en posisjon hvor man blir
erstatningsansvarlig ovenfor utbygger eventuelt Statoil dersom planen godkjennes i sin
nåværende form.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til sin kommentar i saksfremlegget. Den nevnte avtalen er for øvrig
diskutert og kommentert ofte i forelagte sak, og det antas at alt som kan sies som er
relevant for plansaken er sagt om dette temaet.
Nils W. Krog med flere, 09.02.16:
Det bes om at planforslaget trekkes, og oppdateres slik at det viser den tekniske plan som
utbygger sannsynligvis har planlagt for hele tiden, nemlig kloakk til sjø.
Det har vært en forutsetning fra Karmøy kommunes side at den planlagte utbyggingen på
Kalstø ikke kan påregne utslippstillatelse til sjø. Fire dager etter at frist for merknader til 2.
gangs høring gikk ut mottok vi nabovarsel om utslippstillatelse til sjø for nevnte
utbygging. Utbygger anså en teknisk løsning som innebar en tilknytning til det
kommunale nettet som så dyrt at dette ville umuliggjøre en realisering av planen. Utbygger
har med dette forsøkt å føre offentligheten og Karmøy kommune bak lyset.
Utbygger har ennå ikke sendt inn søknad om utslippstillatelse til Karmøy kommune. Vi
legger imidlertid med kopi av nabovarsel samt mailkorrespondanse med Cowi.

Vår merknad blir da: Planforslaget trekkes, da det åpenbart ikke gjenspeiler utbyggers
planer. Forslag til teknisk løsning oppdateres etter at utbygger faktisk har sendt inn søknad
om den varslede utslippstillatelsen sli at korrekt løsning for kloakk fremkommer tydelig
før planen sendes ut på ny høring.
Rådmannens kommentar:
Det som er vist som forslag til teknisk løsning i detaljreguleringsplanen, er et forslag. Dette
er blitt kommentert tidligere i plansaken. Et forslag til teknisk løsning er og blir et forslag.
Forslaget til teknisk plan legges ved for å vise at det er teknisk mulig å gjennomføre
planen. Alle utbyggere står fritt til å søke om en annen løsning, når en
detaljreguleringsplan er godkjent. Om de får tillatelse til en teknisk løsning som avviker fra
forslaget i detaljreguleringsplanen, er en helt annen sak.
Forslaget til teknisk plan i en detaljreguleringssak er ofte den løsningen kommunens
administrasjon ser som den beste, i mange tilfeller også den eneste akseptable, løsning.
Planforslaget forholder seg til det forslaget som er vedlagt saken. Eventuelle andre
løsninger må behandles når forslag til fullstendig teknisk plan sendes til kommunen for
godkjenning. Dette vil være en sak separat fra plansaken, med en egen behandling.
Merknaden anbefales ikke tatt til følge.
Nils W. Krog, 09.02.16:
Det er ved gjennomgang av sakens dokumenter fremkommet at kommunelegen i Karmøy
sin uttalelse av 1. desember 2014 ikke er tatt med i saken eller nevnt i noe saksfremlegg fra
teknisk etat.
Uttalelsen er syns ikke å være vurdert ei heller er uttalelsen gjort tilgjengelig for
Hovedutvalg for teknisk og miljø. Da uttalelsen fra kommunelegen er svært kritisk til
reguleringsplanen og støttende til de synspunkt Statoil fremmer i sin merknad synes dette
å være en saksbehandlingsfeil av den mer alvorlige art.
Jeg må be om at uttalelsen tas med i et saksfremlegg med vurdering av teknisk sjef i en ny
fremleggelse av saken for hovedutvalg for teknisk og miljø.
Det er åpenbart at dette innspillet fra Karmøy kommunes kommunelege er sentralt i saken
og kunne ha påvirket utfallet i behandlingen det har fått i hovedutvalg for teknisk og miljø.
Rådmannens kommentar:
Det er hverken gjort forsøk på saksbehandlingsfeil eller på noen andre måter gjort forsøk
på å skjule noe i saksgangen. Det er ganske enkelt slik at uttaler fra de ulike etater i
kommunen til en plan vanligvis går via interne notater til oppfølging. Dette betyr at de
havner på den aktuelle saksbehandlers liste over post og ikke kommunens postliste. Det er
ikke alle i systemet som har fått med seg hvordan dette gjøres. Da havner de ikke på
saksbehandlers postliste, men på kommunens liste over post. Det er nå rettet opp i.

Ut over dette blir ikke de ulike notatene/uttalene fra interne parter kommentert individuelt.
De blir vurdert og bakt inn i saken. Kommunelegens uttale bygger utelukkende på
Statoil/Gasscos merknad til planoppstart. Denne har blitt kommentert tidligere i saken.
De to punkter kommunelegen tar opp, sikkerhet å bygge ved gassrørledningen og støy, er
begge vurdert.
Gassrørledningen er tidligere kommentert og rådmannen ser ikke grunn til å repetere det
som er blitt sagt tidligere i den sammenheng.
Når det gjelder støy er dette et tema som ikke har blitt ansett som spesielt aktuelt.
Kommunen har ingen tidligere klager på støy fra anlegget, anlegget ligger over 500 meter i
luftlinje fra boligfeltet, ingen av merknadene fra private i området har nevnt dette som et
problem, og topografien mellom anlegget og byggefeltet fungerer som støyvoller. Det har
altså ikke vært grunn til å tro at dette skulle være et problem.
Til sammenligning kan det nevnes at anbefalt avstand mellom boliger og et middelstort
luftteknisk anlegg (Lwa = 85 dB) er ca. 100m.
Det er siden dette kom opp, allikevel blitt sendt en forespørsel til Gassco/Statoil om at de
klargjør hva de mener med støy. Følgende svar ble gitt:
«Med hensyn til støy: Vi har ikke sendt inn støykart, men gitt våre uttalelser om støy i brevs form.
De opplysninger om støy som beskrives i vår underlagsdokumentasjon kan lett tas ut av
sammenheng og legges frem feil, dersom vi sender dette inn- slik av denne dokumentasjonen blir en
del av saksunderlaget. Vi vil likevel understreke følgende:
• Støy kan komme på ugunstige tidspunkter, for eksempel i planlagte revisjonsstanser. Vi
informerer naboer i forkant av slike perioder.
• Vi mener at det er en viktig del av vårt samfunnsansvar å opplyse om at det kan komme
utbyggingsfaser/utvidelser av anlegget senere. Det er imidlertid ikke dokumentasjon på hvor/når
gitt pr idag-ingen investeringsbeslutning tatt pr nåp.»
Dette gir oss, strengt tatt, ikke noe å jobbe med når det gjelder å vurdere om støy kommer
til å bli et fremtidig problem eller ikke. Siden det ikke er kommet inn klager på anlegget per
dags dato går vi ut ifra at det ikke er et eksisterende problem. E – post korrespondansen er
vedlagt saken i sin helhet.
John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 09.02.16:
Det er med stor skuffelse at jeg ser at ingenting av det vi protesterte mot sist ble tatt hensyn
til.
I tillegg vil jeg nevne følgende:
Jeg ser at det brukes som et argument at arealet skråner for mye. Det er ikke noe problem å
sprenge dette arealet flatt. Det arealet som ligger på min eiendom og som per dags dato er
regulert til boligformål må forbli regulert til boligformål, med gul farge i arealdelen av
kommuneplanen.

Det arealet som ligger på min eiendom og som per dags dato er regulert LNF må forbli
regulert til LNF, og ikke båndlegges som LNF – naturformål.
Til sist vil jeg bare understreke at det ikke er små arealer det er snakk om, totalt vil
reguleringsplan 4052 forsyne seg av 6 – 7000 kvm av min eiendom. Denne beslagleggelse
av verdi kan sammenlignes med ekspropriasjon, vi får ikke beholde mulighetene til å
utnytte eiendommene på samme måte som i dag.
Utbygger har aldri tatt kontakt for å se om det er mulig å løse saken i minnelighet. Her
mener vi at Karmøy kommune må ta ansvar for å beskytte berørte naboers interesser og
avvise reguleringsforslag 4052, Kalstø 83/28 m.fl.
Rådmannens kommentar:
Grunnen til at den delen av eiendom 77/2 som er vist med boligformål i kommuneplanen
er vist med grøntformål i detaljreguleringsplanen ble kommentert og begrunnet i teknisk
sjefs kommentar til merknad fra Simonsen datert 22.10.15. Rådmannen ser ikke behov for å
repetere dette.
LNF – naturformål er ikke en båndleggelse av areal strengere enn det LNF formålet i
kommuneplanen legger opp til. Når et område blir sett av til LNF – formål i
kommuneplanen er dette et bygge – og delingsforbud. Det eneste unntaket er tiltak som er
nødvendige for landbruk og gardstilknytta næringsvirksomhet. Ønsker en å gjøre tiltak i
LNF – områder som ikke er knyttet til landbruksvirksomheten, må det søkes om
dispensasjon. Dette er restriksjoner som allerede eksisterer med bakgrunn i
kommuneplankartet.
Når en viser LNF – områder med et underformål er dette basert på hvilket hensyn som er
vektlagt. Dette kan være landbruk, natur og/eller friluftsliv. I dette området er der ikke nok
friluftsliv til at dette er noe som vektlegges. Det hensynet til natur som er vektlagt, siden
det ikke er åkerdrift, skogbruk, gardsbruket ikke har registrert dyrehold, og etter det
kommunen kjenner til, heller ikke leiger jorden ut for beite eller slått. I praksis betyr dette
at det ikke er aktiv jordbruksvirksomhet på gardsbruket. Det er derfor ikke grunnlag til å
vektlegge hensyn til landbruk.
Det totale arealet av Simonsens eiendom som faller innenfor forelagte
detaljreguleringsplans grenser er ca. 6147 kvm. Begrunnelse av hvorfor planens grenser er
trukket som de er, og hvorfor arealformålene er som de er, er kommentert tidligere i saken.
Når det kommer til å forkaste et planforslag, er dette en mulighet kommunestyret har.
Administrasjonen anbefaler det ikke uten at et planforslag er i strid med overordnet
plan/lovverk eller har helt klare mangler/feil som gjør planforslaget uegnet.
Gassco og Statoil, 22.02.16:
Det vises til Karmøy kommunes saksfremlegg av 10.12.2015. Gassco er operatør for
transportsystem for gass på norsk sokkel, dette omfatter rørledningene som går over land

på Karmøy samt landfall for rørledningene. Statoil ar ansvar for teknisk drift av anleggene.
Følgende kommentarer er utarbeidet av Statoil og Gassco i samarbeid.
Det igangsatte planarbeidet ligger tett inntil anlegg for transport av naturgass og
kondensat.
Generelt bemerkes det at Gassco og Statoil har påpekt at økt bebyggelse nær
gassrørledningtraseen gir økt samfunnsrisiko.
Anleggene er regulert av tillatelser og regelverk underlagt Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, og Petroliumstilsynet. Det innebærer en begrensing på
bruken av de omkringliggende arealer jf. Någjeldende forskrift om håndtering av farlig
stoff av 8. juni 2009 nr. 602 § 16. Denne båndleggingen fremgår også av kommuneplanens
arealdel.
Med bakgrunn i det gjeldende regelverk har Statoil og Gassco utarbeidet en
soneklassifiseringsrapport som angir hvilke risikobetraktninger som skal gjøres ved
eventuell ny aktivitet. Basert på slike risikovurderinger, ut fra gjeldende regelverk og gitte
tillatelser, må det i dette området, i en avstand av 200 meter fra rørledningen, ikke oppføres
boliger som samlet har mer enn 5 husstander.
Gitt eksisterende bebyggelse er det ikke mulig med ytterligere fortetting innenfor
sikkerhetssonen i området (planområdet, rådmannen anm.).
Selv om det per i dag ikke gjelder formelle begrensinger for fortetting utenfor 200 meter fra
rørledningen, er det ikke uten videre gitt at tett bebyggelse så nær anleggene er tilrådelig.
Fortetting av bebyggelsen av dette området vil bidra til økning av risikoen for 3. person.
Det skal også nevnes at det aktuelle området ligger tett inntil Kalstø ventilstasjon. I enkelte
situasjoner kan dette medføre støy på lite gunstige tider på døgnet.
Videre vil vi informere om at nye prosjekter/gassruting inn til Kårstø via Kalstø er under
modning. Eventuelle ombygninger og nye gassvolum kan kreve endrede sikringssoner
eller andre tiltak som vil forstyrre nær bebyggelse.
Med hensyn til Teknisk sjefs kommentar i saksfremlegget vedrørende avtale mellom
Gassco og Karmøy kommune vil vi gjerne anføre følgende: Avtalen har bestemmelser som
legger begrensinger på arealdisponeringen i områder rundt en gasstransportledning som
krysser områder i Karmøy kommune. Avtalen nedfeller blant annet begrensinger i
arealdisponeringen fastsatt på bakgrunn av forskrift utarbeidet av Direktoratet for brann
og eksplosjonsvern (i dag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). De
inneholder de samme overordnede krav til risikobegrensende tiltak jfr. Brann og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, blant annet med krav om arealmessige
begrensinger i området rundt rørsystemet. Avtalen må anses som et virkemiddel for
oppfyllelse av disse offentligrettslige kravene. Med bakgrunn i avtalens forhistorie og
hensikt er det ikke riktig å likestille denne med en alminnelig privatrettslig avtale. Dersom
det skal skje en revisjon av avtalens bestemmelser må det eventuelt skje på bakgrunn av en
ny risikovurdering og i forståelse med rette fagmyndighet.

Ut fra det som er sagt over anbefales ikke ytterligere fortetning av bygningsmasse i denne
seksjonen av Kalstø – området.
Rådmannens kommentar:
Avtalen er nok kommentert så langt det lar seg gjøre i denne saken og trenger ikke
ytterligere kommentarer her.
Når det kommer til støy har vi ingenting som tyder på at dette skal være et problem. Vi har
etterspurt grunnlagsinformasjon for å kunne si noe om potensialet for fremtidig støy, men
ikke mottatt noe. Ut i fra dette kan vi ikke se at dette er potensielt et så stort problem at det
gjør området uegnet til utbygging.
Offentlige uttaler etter 4. gangs offentlige ettersyn:

Fylkesmannen i Rogaland, 24.01.2017:
Etter en ny vurdering av saken finner vi at de faktiske forholdene rundt planen ikke er
tilstrekkelig opplyst. Slik vi ser det er planen i strid med gjeldende kommuneplan for
Karmøy kommune.
Ved varsel om igangsetting ble det lagt til grunn at planen ble utformet i samsvar med
gjeldende kommuneplan. Forslaget til reguleringsplan har blitt behandlet fem ganger av
hovedutvalg teknisk. Slik vi ser det har både forslagstiller og kommunen hat flere
muligheter til å legge frem riktige opplysninger i saken.
Slik vi ser det åpner ikke gjeldende kommuneplan for flere boliger i dette området. I 1992
ble området avsatt til bolig i kommuneplanen for å stadfeste eksisterende bebyggelse i
området. Slik vi ser det er området ferdig utbygget.
Fra plankartet i siste oversending ser vi at det ikke er samsvar mellom det som er avsatt til
boligformål i plan 4052. For å kunne realisere BF2 og BF4 er eksisterende boligareal utvidet
inn i LNF – området og ned i strandsonen. Planen er dermed i strid med LNF – formålet i
kommuneplanen og § 1- 8 i plan- og bygningsloven. En slik utbygging vil komme i
vesentlig konflikt med områdets strandsoneverdier og bebyggelsen vil fremstå som
skjemmende i landskapet og fra sjøen.
Når det gjelder veien (KV1) vurderer vi at den samlet sett er for omfattende i et område
med viktige landskaps- og friluftsinteresser. Området har bevart en stor del av sin
opprinnelige karakter og veien vil beslaglegge et område som har lite teknisk inngrep fra
før. Veien vil føre til ytterligere fragmentering av områdets grønnstruktur.
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen med grunnlag i at planen er i strid med
arealformålet i kommuneplanen, og byggeforbudet i § 1 – 8 i plan- og bygningsloven.
Teknisk sjefs kommentar:
Det sto allerede i første saksfremlegg i saken, under overskriften «overordnede planer» at
planforslaget omfatter arealer som er vist til boligformål og LNF. I kommentar til merknad
fra Nils W. Krog med flere datert 19.12.2014, og igjen i kommentar til merknad datert

22.10.15, ble det gitt en mer nøyaktig vurdering av inngrepet i LNF området. Både veien og
tomtene har ligget uendret siden den gang, og det er derfor svært underlig at
fylkesmannen først nå velger å gi en innsigelse.
Området ble konkret vurdert i utarbeidingen av gjeldende kommuneplan, og det ble fra
politisk hold bestemt at det beholdes som det var lagt inn i tidligere kommuneplaner. En
kan derfor ikke si at området i gjeldende plan er en feiltagelse. Dette er også påpekt i
saksfremlegget til kommunestyret 02.05.2016.
Teknisk sjef vil gjerne be om en utdyping av hvilke viktige friluftsinteresser som er i
området, siden kommunen ikke kjenner til disse. Teknisk sjef kjenner til at beboere lokalt
går tur i området, men utover dette er det aldri indikert at området er spesielt besøkt for
sine frilufts kvaliteter. Når det gjelder fragmentering, vil teknisk sjef påpeke at
fragmentering, i lekmannsspråk, betyr oppdeling, oppstykking. Veien KV1 er bevisst lagt
inntil boligområdet for å forhindre oppdeling av de grønne arealene. Se ellers
saksfremlegget.
Fylkesrådmannen i Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelinga, 27.01.2017:
Fylkesrådmannen har gjennomgått hele saksforløpet i plansaken, som har vært under
behandling siden varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt og gitt uttalefrist 20.02.2014.
Vi registrerer nå at det første planforslaget som ble lagt ut til offentlig høring etter vedtak i
kommunen 23.10.2014 ikke er i henhold til kommuneplanen hva angår grenseoppgang i
vest. Dette forholdet er noe justert underveis, men i prinsippet beholdt i den planen som nå
legges ut til ny høring. Forslaget innebærer utbygging i byggeforbudssonen 100 meter til
sjø, en overskridelse av byggesonen og anlegg/bygg innenfor LNF – område i
kommuneplanen.
Fylkesrådmannen kan ikke se at dette forholdet er behandlet eller omtalt i planbeskrivelser
eller saksfremlegg fra kommunen. Fylkesrådmannen mener ovenstående beskriver en
svært uheldig saksgang og ber kommunen vurdere om saken bør revurderes, og forutsette
at reguleringsplanen skal bringes i samsvar med kommuneplanen. Overskridelsen kan
synes beskjeden, men resultatet er svært uheldig, blant annet fordi tilkomstveien er lagt
utsatt til i landskapet mot sjøen.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef viser til sin kommentar til Fylkesrådmannen i Rogaland, datert 24.01.2017.
Teknisk sjef foreslår endring i planbeskrivelsen slik at det er vist hvilket område som er i
strid med formålsgrensen i kommuneplanen.
Kystverket Vest, 15.02.2017:
Ingen merknader fra Kystverket Vest.
Fylkesrådmannen, kulturavdelingen, 09.02.2017:
Planbestemmelse § 25 bruker betegnelsen «bevaring kulturmiljø» om hensynssone 11-8 d.
Dette er ukorrekt. Fylkesrådmannen ber om at overskriften rettes til; – område båndlagt
etter lov om kulturminner.

I tillegg ber vi kommunen innarbeide i planens rekkefølgebestemmelser en bestemmelse
som sikrer at H730_1 blir gjerdet inne med stålnettgjerde i forbindelse med anleggsarbeidet
som skal foregå i nærområdet. Dette for å unngå skade på de automatisk freda
kulturminne. Forslag til bestemmelse:
«Hensynssone H730_1 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av
stålnett».
Teknisk sjefs kommentar:
Uttalen er tatt til følge.

Statens veivesen, 13.02.2017:
Ingen nye merknader til planarbeidet.

Private merknader etter 4. gangs offentlige ettersyn:
Cowi, på vegne av Torhild Kalstø, 10.02.2017
Planprosessen har medført at det blir en betydelig avkortning i antall boligtomter. Vi ser av
plankartet og kommuneplanen at det er en trekant nord for tomt A som i kommuneplanen
er satt av til boligformål, men i planforslaget er satt av til grønnstruktur. Dette arealet
ligger utenfor sikringssonen og det ønskes at dette settes av til boligformål som del av tomt
A.
Vi anser at å vise juridisk bindende eiendomsgrenser på plankartet kan være problematisk i
forhold til fremtidig fradeling av tomter da dette i stor grad låser tomtestørrelsene. Av den
grunn ønsker vi følgende tatt med i planbestemmelsene:
«Plassering av viste tomtegrenser innenfor formålet er ikke juridisk bindende og kan i den
grad det er nødvendig justeres ved detaljering av bygeområdet. Endelige tomtegrenser
fastsettes i forbindelse med fradeling av de enkelte eiendommene innenfor formålet.»
I § 4 i planbestemmelsene er det henvist til BF5, men dette er ikke vist i plankartet.
Krav om mønt tak kan synes noe merkelig. Er det mulig å få inn bestemmelser knyttet til
bebyggelse med flatt tak eller pulttak?
Teknisk sjefs kommentar:
Det er på dette stadiet i planprosessen, etter 4 offentlige høringer og flere politiske
behandlinger, ikke ønskelig å begynne å endre på formålsgrensene. Planforslaget er
omtvistet og teknisk sjef mener det må tas hensyn til naboene i prosessen, og at de skal
kunne forholde seg til det som er vist på plankartet. Forslaget til planbestemmelse er hentet
fra en plan som ikke var omtvistet, og forslagstiller hadde hånd om alt areal rundt de
grensene som eventuelt ville bli justert. I dette tilfellet syns det best å la grensene være
bindende, både med tanke på at naboene forholder seg til dette, og at det gir en struktur til
kommende bebyggelse som sikrer avstand mellom eventuelle nye boliger.

Planbestemmelse § 4 er korrigert.
All bebyggelse rundt har enten mønt tak eller valmet tak. Det er ønskelig at ny bebyggelse
følger den eldre med tanke på stedets karakter og estetikk.
Tove Havaas, 19.02.2017:
Jeg ber om at om tomt, som faller innenfor det området det er varslet detaljregulering for,
innarbeides i planen samt registreres som boligtomt og reguleres til dette formålet.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef vil bemerke at det også ble sendt inn merknad fra Jeanette Fossum på vegne av
Tove Havaas, med samme innhold.
Eiendommen det er snakk om ligger innenfor sikringssonen til gassrørledningen. Etter
kommunestyrevedtak 19.09.2016 er alle ubebygde eiendommer i området innenfor
sikringssonen vist som en form for grøntstruktur.
John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 15.01.2017:
Vi ønsker å opprettholde tidligere protester som er sendt inn til planforslaget. Vi ser at det
ikke er tatt hensyn til noen av de protestene vi har levert.
I praksis blir 7 – 8000 kvadratmeter av vår eiendom beslaglagt, og vi kan ikke engang
benytte den til utmarksbeite, da den skal båndlegges som «grønnstruktur». Utbygger
trenger arealer til grønnstruktur for å tilfredsstille kommunale krav, og tar av John Terje
Simonsens jord. Dette føles som overgrep. Vi får ingen kompensasjon.
Teknisk sjefs kommentar:
Det er i tidligere saksfremlegg kommentert at det eneste arealet på Jon Terje Simonsens
eiendom som reguleres til grøntstruktur er arealet rundt bekken. Dette utgjør totalt ca.
860kvm. Resten er vist som LNF – naturformål, i tråd med kommuneplanen, og siste
vedtak i kommunestyret som utelukker videre bebyggelse i sikringssonen. Protester fra
Simonsen er også ihensyntatt der dette har vær relevant å gjøre; vei ble flyttet sørover etter
protest fra Simonsen om at de ikke ønsket veien på deres eiendom. Dersom Simonsen
ønsker å benytte LNF – området til utmarksbeite, er det ingenting i veien for dette.
Gassco AS, 02.03.2017:
Gassco konstaterer at planforslaget ikke legger opp til ytterligere fortetning innenfor
sikringssonen.
Planforslaget legger imidlertid opp til fortetning umiddelbart utenfor sikringssonen. På
denne bakgrunn har Gassco fått DNV GL til å utføre en risikovurdering basert på
gjeldende regelverk. Risikovurderingen viser at denne konkrete planen ligger innenfor
våre akseptkriterier for tredjepartsrisiko. Gassco vil derfor ikke motsette seg vedtakelse av
planen i henhold til planforslaget.
På bakgrunn av denne saken vil Gassco, på generelt grunnlag, understreke viktigheten av
at begrensingene i sikringssonen opprettholdes i forbindelse med nye tiltak. Det er videre

viktig at tiltak som ligger i nærheten av sikringssonen undergis en risikovurdering før
tillatelse gis, og en ber om at Gassco kontaktes i slike tilfeller.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef tar merknaden til etterretning.
Nils W. Krog med flere, 07.03.2017:
Vi vil få komme med disse merknadene:
1) Området som foreslås utbygd er som påpekt i tidligere merknader merket med en farge i
kommuneplanens arealdel som « eksisterende bolig». Karmøy kommune ved Jarle Stunes
har bekreftet at da det nevnte område ble tatt inn i kommuneplanens arealdel ved dennes
rullering i 1992 det dette kun for å reflektere den realitet at det her allerede eksisterte et
boligfelt. Det ble i møte 23/2 -17 bekreftet at det datatekniske utstyret kommunen hadde i
1992 ikke var nøyaktig nok til å foreta en korrekt fargelegging av arealene. Som en
konsekvens følger ikke den eksisterende kommuneplanen de eiendomsgrenser som faktisk
skulle vært tatt med i 1992. Dette må kun karaktiseres som en grov feil.
Saksbehandlingsfeil ble begått da planforslaget ble forelagt hovedutvalg teknisk første
gang da administrasjonen feilaktig påstod at det ikke forelå noen forhold som kunne være
til hinder for planens gjennomføring. Dette til tross for at utbyggingen forutsatte en
betydelig utvidelse av byggeområdet ned i strandsonen. Av de tomtene som nå gjenstår er
det kun en som ikke krever utvidelse av arealer i strandsonen som per i dag er LNF. Denne
feilinformasjonen medførte at hovedutvalget ikke fikk korrekt informasjon og dermed
fattet sin beslutning på sviktende faktagrunnlag. Det er verdt å merke seg at plan. og
bygningsloven i 2009 ble innskjerpet nettopp på dette punktet, for å ytterligere beskytte
strandsonen mot videre nedbygging.
2) Utbygger har ingen intensjoner om å bygge ut kloakk slik det forutsettes i planforslaget.
De har allerede sendt ut nabovarsel om søknad om utslippstillatelse for kloakk til sjø.
Utbygger har med viten og vilje ført offentligheten og Karmøy kommune bak lyset, og de
vil straks planen er vedtatt fremme en søknad om dispensasjon fra planbestemmelsen om
kloakkering til eksisterende kommunalt nett.
3) Vi naboer sitter igjen med en følelse av avmakt. Vi føler at våre innspill ikke blir hørt
eller hensyntatt. Som eksempel kan nevnes våre tre innspill vedrørende avtale mellom
Karmøy kommune og Statoil som etter vårmening umuliggjorde videre utbygging i tråd
med planforslaget. Administrasjonen nektet å involvere kommuneadvokatens juridiske
ekspertise helt til dette ble pålagt av Karmøy kommunestyre. Kommuneadvokatens svar
kjenner vi alle, og vi fikk rett. Nå er videre utbygging i gassonen tatt ut av planen.
Administrasjonens uvilje mot å foreta undersøkelser og vurderinger som kan være til
skade for utbygger står i skarp kontrast til den behandlingen vi naboer får. For eksempel
har administrasjonen i Karmøy kommune, omgjort store arealer hos naboer til verdiløs
grønnstruktur.

For samtlige av oss vil en utbygging ta store deler av utsikten og forverre solforholdene.
Våre hus/eiendommer får et verditap. Alle vår eiendommer blir berørt i omtrent samme
grad. Vi sitter igjen med regningen og utbygger høster fordelene. Dette føles svært bittert.
Til slutt vil vi påpeke at tiltakshaver startet prosessen med forslag til å bygge ned
strandsonen i strid med gjeldende kommuneplan i 2010. Vi er nå inne i det syvende året
med ulike planforslag, byggesøknader osv. i gjeldende område, drevet frem av samme
tiltakshaver. Vi naboer må kontinuerlig være på allerten, følge med på utlysninger og
postlister, skrive brev, gå på møter og komme med merknader, gi innspill og klager.
Usikkerheten om vår fantastiske utsikt er noe vi får beholder eller om den er temporær,
påvirker livskvaliteten vår negativt.
Vi ber innstendig om at Karmøy kommune tar Fylkesmannens innsigelser til etterretning
og slår fast en gang for alle at området her ute er ferdig utbygd.
Teknisk sjefs kommentar:
1) Planforslagets forhold til kommuneplanen er tidligere kommentert i saksfremlegg til
Kommunestyret 02.05.2016. Det ble der påpekt at dette boligområdets tilstedeværelse i
kommuneplanen ble gjort en konkret vurdering på ved utarbeiding av gjeldende
kommuneplan, og at forslaget om å ta området ut av kommuneplanen ble avvist politisk
(innspill nr. 0-4-8, arkivsak 12/65 løpenr 15276/13). En kan derfor ikke lenger kalle områdets
tilstedeværelse i kommuneplanen med de grenser som er satt, en feiltagelse. Det er også
ingenting i veien for at boligområder vist som ‘eksisterende bolig’ ikke kan fortettes eller
på andre måter endres.
Dersom en leser saksfremlegget til førstegangsbehandlingen, står det klart under
overskriften «Overordnede planer» at planforslaget omfatter areal som i kommuneplanen
er avsatt til bolig og LNF. Teknisk sjef konkluderte med at det ikke er forhold som gjør at
planforslaget ikke kan legges ut til offentlig ettersyn, og sier ingenting om planens
gjennomføring. Videre er det en mer nøyaktig vurdering av inngrepet i LNF – området gitt
i kommentar til Nils W. Krog med fleres merknad datert 19.12.14.
Inngrep i strandsone ble kommentert i kommentar til merknad fra samme hold datert
22.10.15. Bebyggelsen kommer ikke nærmere enn 50 meter. Dersom en tar med veiarealet,
vil dette fortsatt være en vurderingssak ut i fra nytten av inngrepet og prosessen som
allerede har skjedd i denne saken.
2) Planforslagets forhold til skisse til teknisk plan og de forutsetningene som ligger der er
tidligere kommentert i saken. Teknisk sjef påpeker, igjen, at det som ligger i planen er et
forslag, og den løsningen som anses som best. Enhver tiltakshaver, i denne og andre saker,
står fritt til å søke om andre løsninger for tekniske anlegg i sine tekniske planer, men dette
er separate saker fra plansaken. Plansaken forholder seg til det som er sendt inn i
forbindelse med den.
3) Teknisk sjef tror kanskje Nils W. Krog med flere er noe misinformert om hvordan
administrasjonen jobber i forhold til de politiske utvalgene og kommunestyret.

Administrasjonen må forholde seg til politiske vedtak, ingen om eller men rundt det.
Foreligger der to motstridende vedtak er det det siste (nyeste) vedtaket en forholder seg til.
I denne saken var der to politiske vedtak, ett til avtalen, og ett til kommuneplanen, der
kommuneplanen var det sist daterte. Det måtte derfor være opp til kommunestyret å
avgjøre hvordan ting skulle tolkes. Det er også feil å si at kommuneadvokatens utsagn er i
samsvar med at det er byggestans innenfor gassrørledningen. Av kommuneadvokatens
utsagn fremgår det et det er ting som taler for og imot, og at det er best å følge et ‘føre var’
prinsipp. Det er kommunestyret som gjorde vedtak om å ta ut husene innenfor
sikringssonen, på bakgrunn av kommuneadvokatens utsagn. Dette er i tråd med det
administrasjonen har sagt hele veien; at det var kommunestyret som måtte ta avgjørelsen
om hvordan avtalen skulle tolkes.
Når det gjelder eiendommer til nabo i nord/nordvest, er dette kommentert til merknader
fra de gjeldende grunneiere datert 17.12.14 og 22.10.15.
Det er tidligere i saken gitt kommentar til at utsikt ikke er noe som en etter plan- og
bygningsloven har rett på, og det finnes heller ikke hjemmel til å sikre dette. Teknisk sjef
må behandle alle plansaker likt, og bedømme dem ut i fra et likhetsprinsipp, enten de
befinner seg i Åkra sentrum eller på Kalstø. Sannheten er at i store deler av Karmøy
kommune planlegges bebyggelsen nå tettere og høyere enn det som ligger i dette
planforslaget, selv de steder det legges til rette for eneboligbebyggelse. Teknisk sjef har
derfor ingenting å skulle støtte seg til for å si at bebyggelsen i forelagte planforslaget er for
høy eller for tett.
Teknisk sjef kan (og til tider er dette sørgelig sant) ikke stanse folk fra å søke om
byggetillatelser, eller andre tillatelser. Teknisk sjef kan henvise til tidligere saker og si; se,
slik gikk det her og; vår innstilling vil være i tråd med tidligere vedtak og resultat av
lignende sak, men, teknisk sjef kan ikke si; du får ikke lov å søke mer.
Nils W. Krog, 07.03.2017:
Vil med dette påpeke at Kalstøvegen 110, 112, 114, og 116 har tinglyst rettighet til vann fra
et borehull som planlegges bygget ned i nevnte plan. Ber om at dette hensynas i justert
plan.
En av de to felles slamavskillerne på det eksisterende boligfeltet ligger godt inne på tomt
BF2 i planforslaget. Foreslår at dere tar dere en befaring og ser på saken.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef stiller seg noe undrende til at etter så mange offentlig ettersyn, og så mange
merknader, så kommer dette frem først nå. Tinglyste rettigheter er et privatrettslig forhold.
Det betyr nødvendigvis ikke at foreslått tomt er ubebyggbar, men at noen forholdsregler
må tas ved utbygging. Det er heller ikke nevnt hvor borehullet for vann er i planforslaget,
og derfor vanskelig å foreta justeringer for.
Det ble foretatt justeringer for slamavskillere tidlig i planprosessen. Teknisk sjef vil tro at
det er det samme for slamavskilleren som for borehullet og at det finnes tinglyste

rettigheter til å ha slamavskilleren hvor den er. Dette vil da måtte hensyntas ved
utbygging.
Uttalelser fra offentlige instanser etter 5. gangs offentlig høring:
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, 02.11.2017:
Fylkesmannen trakk sin innsigelse til planen i brev datert 29.08.2017, under forutsetning
av at planen fikk en utforming i samsvar med kommunens oversending datert 18.08.2017.
Endringene i planen var et resultat av drøftingsmøte mellom kommunen og Fylkesmannen
den 15.06.2017. Endringene i siste oversending (5.offentlig ettersyn) ser ut til å være i
samsvar med våre forutsetninger for å trekke innsigelsen. Vi har på det grunnlaget ingen
ytterligere merknader i saken.
Rogaland fylkeskommune, regionaplanavdelingen, 07.11.2017:
Fylkesrådmannen har ikke ytterligere merknader til saken.
Statens vegvesen, Leikanger kontorsted, 14.11.2017:
Statens vegvesen har ingen nye kommentarer.
Karmsund Havn IKS, 05.12.2017:
Karmsund Havn IKS har ingen merknader til planen, men påpeker at tiltak som faller inn
under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighetene.

Merknader fra private etter 5. gangs offentlige ettersyn:
Torhild Kalstø, 13.11.2017 og 05.12.2017:
E – post datert 13.11.2017:
Viser til de endringene som er foreslått i reguleringsplanen. Denne omleggingen vil
ødelegge en privat eiendom samt deler av eiendommen som kunne bli brukt som tomter på
sikt. Jeg ber dere vurdere på nytt det tidligere forslaget. Jeg ber om en befaring der
representanter fra Fylkesmannen også er til stede. Etter så mange år hadde jeg håpet å
finne en løsning som er best mulig for alle parter. Området blir fremstilt av Fylkesmannen
som et turområde. Det er på andre siden av fylkesveien en kan gå tur. Reguleringsplanen
blir ikke brukt som turområde.
E – post datert 05.12.2017:
Etter mange år frem og tilbake med denne reguleringsplanen tar den nå en vending der
dere kommer med et forslag som vil ødelegge for mye for familien vår. Veien vil ødelegge
for et sommerhus samt en løe som brukes som lager. Jeg vedlegger mitt forslag.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar 13.11.2017:
Forespørsel om befaring ble besvart i eget brev datert 15.11.2017 siden det var mest
hensiktsmessig.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar 05.12.2017:
Forelagte forslag til plan er vist med forslagstillers forslag til vegløsning.
Geir Kalstø, 24.11.2017:
Veiforslaget (KV1) er helt uakseptabelt. Det vil ødelegge mye natur, ødelegge for
potensielle tomter og vil bli et stort synlig inngrep som vil bli veldig dyrt. Juster heller litt
på tomtene på hver side av TVA1. Det blir minimale endringer og det går en vei der
allerede.
Jeg har ingen planer om å bygge ut tomter på BF1. Skulle det bli aktuelt en gang, vil en
kunne lage vei ved løa og videre knytte seg på veien som i dag går inn til byggefeltet.
Kommunalsjef tekisk sin kommentar:
Uansett om KV1 går nord eller sør for eksisterende boliger vil den ødelegge natur, bli et
stort synlig inngrep og bli veldig dyr. Spørsmålet er hvor det er mest arealeffektivt å legge
veien, og slik planen ligger med BF1, er det mest arealeffektivt å ha en vei i stedet for to.
Det kan hende nåværende eier ikke har tanker om å bygge på området, men når det engang
er regulert, kan det tenkes at området blir kjøpt, arvet eller på andre måter havner hos noen
som vil bygge ut. Planlegging handler om å tilrettelegge for de tiltak som inngår i planen,
og så lenge det er regulert for bolig, må det tenkes at det en gang skal bygges ut. Forelagte
planforslag viser tiltakshavers alternativ til veitrase, som går i nord. Det er ikke vist
veiløsning for BF1.
Traseen ned TVA1 ble vurdert ved oppstart. Det ble da gitt tilbakemelding om at
grunneiere på begge sider av TVA1 ikke var villige til å avgi grunn. Det er oppfattet at den
situasjonen ikke har endret seg. En måtte også tatt mer enn bare en meter, fordi det skal
være sikt i tilknytning til veier. Det er også bare to meter mellom eksisterende trase for
TVA1 og bolig på 83/151. Det ligger også slamavskillere i TVA1, og mens disse kan flyttes
på må de ha et sted å flyttes til. Dette er ikke tatt stilling til da det ikke har vært et spørsmål
om å flytte dem.
Elin Kvalavåg Sørvaag og Frode Sørvaag, 13.12.2017:
Leste Geir Kalstø sin mail datert 24.11.2017 der han skriver at det er uakseptabelt at det
lages vei på hans eiendom. Han ønsker i stedet for å utvide den smale adkomsten som går
til sjøen som grenser til denne veien. Dette ser han som ikke problematisk i det hele tatt og
inngrepene på annen manns eiendom blir bagatellisert. Dette vil vi som eiere selvfølgelig
ikke godta. Vi ønsker ikke å selge eiendom eller la andre bruke vår eiendom til å lage vei
på. Vår toleransegrense når det gjelder mangel på respekt for vår eiendomsrett langs den
eksisterende adkomsten til sjøen er nådd for lenge siden. Her har en tatt seg til rette og
kjørt ned forstøtningsmur og gjerde. Det er ingen som har ordnet etter seg. Ødeleggelsene
har pågått i årevis og har vært svært belastende.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk registrerer at de lokale beboere i området ikke er begeistret for
planforslaget. Det er ikke foreslått endringer i plankartet i henhold til Kalstøs forslag. De
øvrige, privatrettslige punkter må tas opp utenfor reguleringsplansaken.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ DEL AV 83/28 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 25.06.2019, saksnr. 76/19
Behandling:
Krog (MDG) fratrådte som inhabil, jf. fvl. §6.1.
8 representanter til stede.
Hagland (UA) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet, jf. fvl. § 6.2. Han fratrådte
under habilitetsvurderingen.
7 representanter til stede.
Hagland ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
8 representanter til stede.
Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser vist på kart
sist datert 01.07.19. Jfr. plan og bygningslovens § 12-12. Planen kunngjøres og grunneiere og
rettighetshavere varsles, jfr. Plan- og bygningslovens § 12.12.
2. Det har i planprosessen blitt avklart med Statoil/Gassco og Karmøy kommune at ingen nye boliger
bygges i sikringssonen for gassrørledning. Området er i planen satt av til grøntareal, unntatt
eksisterende boliger.
3. I kommuneplanen er området for planen avsatt til bolig, samt noe LNF-område berøres i vest.
Utbyggingen vil ligge inntil eksisterende bebyggelse.
4. Kommunalsjef teknisk viser til at planen er gjennomførbar. Det er funnet løsninger på de innsigelsene
som er kommet inn.
5. Planen har vært til behandling i HTM/KST 11 ganger siden 2014 og har gjennomgått betydelige
endringer og tilpasninger til krav. Underveis har nye krav kommet til i form av overordnede planer, noe
som gjør saken mer kompleks. Men ut fra en helhetsvurdering, hvor også historikk vektlegges, mener
hovedutvalg teknisk og miljø at fordelene med å godkjenne planen er klart større enn ulempen.
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist
på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:

Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter befaring, ble det av
hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen som nå foreligger har tatt svært
lang tid med mange behandlinger, både kommunalt, fylkeskommunalt og hos fylkesmannen. Den lange
tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og det vil være urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i
senere tid er vedtatt kommunedelplaner, plan 4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder
først og fremst kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og transport. Alle
innsigelser er «ryddet opp i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger nå.
Innstillingen fikk 2 stemmer (Ap) og falt.
Haglands forslag vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF) for Albertsens forslag.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12.12.

Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:
Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter befaring,
ble det av hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen som nå
foreligger har tatt svært lang tid med mange behandlinger, både kommunalt, fylkeskommunalt
og hos fylkesmannen. Den lange tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og det vil være
urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i senere tid er vedtatt kommunedelplaner, plan
4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder først og fremst kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og transport. Alle innsigelser er «ryddet opp
i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger nå.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ DEL AV 83/28 M.FL.
Kommunestyret behandlet saken den 01.07.2019, saksnr. 91/19
Behandling:
Krogh (MDG) var direkte inhabil etter fvl § 6 (1) og fratrådte.
42 representanter til stede.
Aksnes (Ap) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
Planforslaget forkastes. Det vises til gjennomgangen av saken i saksfremlegget.
Eik-Nes (V) foreslo følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2 og at forslagets punkt 2 blir nytt punkt 3:
2. Forslag til teknisk løsning skal kun aksepteres med tilknytning til kommunalt avløpsnett. Tillatelsen skal
kunne anses som en 0-utslippstillatelse. Omdefinering av 0- utslippstillatelse aksepteres ikke. Søknad om
den varslede utslippstillatelsen skal være slik utformet at korrekt løsning for utslipp/kloakk kommer tydelig
frem.
3. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Avstemningsrekkefølgen var følgende:
Innstillingen settes opp mot forslaget fremsatt av Aksnes (Ap).
Dersom innstillingen får flertall voteres det over tilleggsforslaget fremsatt av Eik-Nes (V).
Forslaget til Aksnes (Ap) fikk 20 stemmer mot 22 stemmer for innstillingen og falt (Ap 14, FrP 4, SV 1, V1).
Forslaget fremsatt av Eik-Nes (V) fikk 16 stemmer mot 25 stemmer og falt (Ap 14, SV 1, V 1).
Krogh (MDG) tiltrådte.
43 representanter til stede.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:
Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter befaring,
ble det av hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen som nå
foreligger har tatt svært lang tid med mange behandlinger, både kommunalt, fylkeskommunalt
og hos fylkesmannen. Den lange tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og det vil være
urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i senere tid er vedtatt kommunedelplaner, plan

4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder først og fremst kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og transport. Alle innsigelser er «ryddet opp
i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger nå.
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13/4467
PLANR 4052
DETALJREGULERING FOR KALSTØ – del av gnr. 83/28 mfl.

Godkjent i Karmøy kommunestyre 1.7.2019.

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med
plangrense.
Området reguleres for følgende formål:

I. Bebyggelse og anlegg
A. Boligbebyggelse
B. Fritidsbebyggelse
C. Lekeplass

II. Samferdsel og infrastruktur
A. Kjørevei
B. Annen veigrunn – teknisk anlegg

III. Grønnstruktur
A. Angitt grønnstruktur med andre angitte hovedformål: Turveg/VA - anlegg

IV. Landbruks, - natur- og friluftsinteresser
A. Naturformål
B. LNFR tiltak
V. Hensynssone
VI. Fellesbestemmelser
VII. Rekkefølgebestemmelser

I.

Bebyggelse og anlegg

A. Boligbebyggelse
§ 1. Mønehøyder skal ikke overstige 8m fra gjennomsnittlig planert terreng i
henhold til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Takvinkel skal være
mellom 30 og 45 grader. For eksisterende bebyggelse skal takvinkel på tilbygg,
påbygg, karnapper, utspring etc. samsvare med eksisterende taks takvinkel.

§ 2. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal jm. H2300 veileder grad av utnytting.

§ 3. Felt BF1, BF3 og BF5– Eksisterende frittliggende småhus med kjeller og inntil 2
etasjer. Gesimshøyde skal ikke overstige 4,5m.
Felt BF2 – Frittliggende småhus med kjeller og inntil 2 etasjer. Gesimshøyde skal
ikke overstige 4,5m.
Felt BF4 – Frittliggende småhus med kjeller og inntil 2 etasjer eller med
underetasje, 1etasje og loft. Gesimshøyde skal ikke overstige 4,5 m.

§ 4. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende
bebyggelse.

§ 5. Situasjonsplan leveres i forbindelse med byggesøknad for den enkelte eiendom.
Målsatt situasjonsplan skal vise:
- bygningers plassering og utforming (bolighus, garasje/carport, bod, uthus, gjerder
etc.)
- parkeringsareal
- avkjørsel, evt. snuplass
- utvendig oppholdsareal i henhold til kommunal norm
- terrengmessig behandling av tomten

§ 6. Garasjer med bod og lignende skal utformes og tilpasses boligen. Bygget skal ha
et maksimalt samlet bebygd areal (BYA) på 50 m2. Maksimal gesimshøyde 2,8m,
mønehøyder 6,0 m målt fra ferdig gulv.

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for
bolighuset selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Det skal på egen eiendom anlegges 2 biloppstillingsplasser pr. boligenhet, inkludert
garasje. Snuplass på egen eiendom i henhold til kommunens tekniske norm kapittel 3
– vegutforming.
B. Fritidsbebyggelse
§ 7. I området tillates oppført fritidsbebyggelse. Gesimshøyder skal ikke overstige
4m.

§ 8. Ny fritidsbebyggelse skal ha godkjent vann-, avløps- og renovasjonsordning.

§ 9. Fritidsboliger skal utformes på en slik måte at de blir liggende naturlig i
landskapet. Det skal legges særskilt vekt på terrengtilpasning. Materialvalg og
fargevalg skal tilpasses naturmiljøet og kulturmiljøet på stedet. Levegger, rekkverk
mv. skal brukes i minst mulig utstrekning og utformes på en estetisk god måte som
tar hensyn til bygningens arkitektoniske utforming.

§ 10. Maksimal størrelse på fritidsboliger må ikke overstige % BYA = 30 %. Det
samlede areal kan oppføres i inntil to enheter med inntil 8m avstand. Den minste
enhet kan maksimalt være 20kvm.

C. Lekeplass

§ 11. Lekeplasser skal opparbeides som vist i planen med sikkerhets- og utstyrsnivå i
henhold til kommunal norm og gjeldende krav. Hensynet til universell utforming
skal vektlegges.

Situasjonsplan for lekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplass skal
opparbeides før det gis brukstillatelse til boliger innenfor felt BF2, BF4 og BF5.

§ 12. Lekeplassen er et fellesområde som skal disponeres av rettighetshaverne i
området.

II. Samferdsel og teknisk infrastruktur
A. Kjørevei – privat vei
§ 13. Kjøreveier KV1 og KV2 skal være privat fellesveier. Veiene skal opparbeides
som vist i planen.

§ 14. Veg KV1 skal være opparbeidet i henhold til plan før det gis brukstillatelse til
boliger innenfor felt BF2 og BF4. Veg KV2 skal være ferdig opparbeidet som vist i
plan før ny boliger innenfor BF1 og BF3 gis brukstillatelse.
B. Annen veigrunn – teknisk anlegg
§ 15. Fyllinger og skjæringer skal matjorddekkes og isås med plen eller annen lav
vegetasjon.

III. Grønnstruktur
§ 16. Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon.

§ 17. Beplantning, skilt og opparbeiding av mindre rasteplasser kan tillates. Plan for
dette skal godkjennes av kommunen.

§ 18. Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som etter
kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk til friluftsliv. Lagring eller annet
som kan skade terreng eller vegetasjon eller virke skjemmende tillates ikke.
A. Angitt grønnstruktur med andre angitte hovedformål: Turveg/VA – anlegg
§ 19. I området er der slamavskillere. Det kan opparbeides turveg over/langs disse,
forutsatt at anleggene ikke blir skadet eller ødelagt. Dersom anleggene fjernes skal
området tilbakeføres til turveg.

IV. Landbruks, - natur- og friluftsinteresser
A. Naturformål.
§ 20. Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre nybygg eller anlegg. Lagring
eller annet som kan skade terreng eller vegetasjon eller virke skjemmende tillates
ikke. Beiting tillates dersom dette totalt sett er positivt for området.

B. LNFR tiltak
§ 21. Tiltak innenfor området skal vurderes av landbruksforvalter i kommunen.

V. Hensynssoner
§ 22. H140 sikringssone – frisikt. I frisiktsonene skal det være frisikt i en høyde a
0,5m over tilstøtende veier.
§ 23. H190 sikringssone – andre sikringssoner. Innenfor sikringssone H190_1 kan det
ikke etableres nye boenheter. Dette gjelder også etablering av nye boenheter
(leiligheter/hybler) i eksisterende bygningsmasse. Eventuelt nye fritidsboliger i
området FBF1 medregnes som boenheter.
§ 24. H560 angitt hensynssone – bevaring naturmiljø. Innenfor hensynssone H560
tillates ikke oppføring av permanente byggverk, eller annet som kan føre til endret
vannføring i bekken eller endre bekkeløpet. Tiltak for å sikre bekk mot ras eller flom
skal avklares med kommunens naturforvalter.
§ 25. H 730 angitt hensynssone – område båndlagt etter lov om kutlruminner.
Området er båndlagt etter kulturminneloven. Innenfor området ligger det
automatisk fredet kulturminne i form av steinalderlokalitet. Det er ikke tillatt å sette
i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet eller
gjøre noen form for fysiske inngrep i området. Eventuelle tiltak skal på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene jf. Lov om kulturminner §§3 og 8. Slike
tiltak skal fremmes i form av en reguleringsendring.

VI. Fellesbestemmelser
§ 26. Dersom det i forbindelse med gjennomføring av planen kommer frem funn eller
konstruksjoner i form av fornminner, må arbeidet straks stanses og Rogaland
fylkeskommune få melding for nærmere gransking på stedet, jf. § 8, 2 ledd i
kulturminneloven. Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.

§ 27. Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Eldre tufter,
potetkjellere og steingarder skal søkes bevart.

§ 28. Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse,
atkomstforhold og utearealer.

§ 29. Utbygging av tekniske anlegg som veg, vann- og avløpsnett skal skje i henhold
til teknisk plan godkjent av Karmøy kommune.

§ 30. Tiltak som planlegges i sjø og faller inn under havne- og farvannslovens
bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. De skal dimensjoneres slik at de
kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området.

VI. Rekkefølgebestemmelser
§ 31. Tekniskplan for utforming av kryss mot Kalstøveien i horisontal- og
vertikalplanet skal godkjennes av Statens vegvesen før arbeid med opparbeiding av
kryss igangsettes.

§ 32. Før det blir gitt igangsettingstillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent
teknisk plan som viser hvordan vei, vann, slokkevann, avløp og renovasjon, samt
flomvannshåndtering skal løses. Ved utarbeidelse av teknisk plan skal
brannvannskapasitet dokumenteres. Der bebyggelse trenger forsterket
brannvannskapasitet skal valgt løsning fremgå i teknisk plan.
§ 33. Matjordressurser som blir til overs ved gjennomføring av planen skal redegjøres
for. Deponeringsplan skal godkjennes av landbruksforvalter i kommunen før
igangsetting av gjennomføring av planen.
§ 34. Hensynssone H730_1 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig
gjerde av stålnett.

Planbeskrivelse
4052 - KALSTØ - del av 83/28 mfl.
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

13/4467
PLANR 4052
DETALJREGULERING FOR KALSTØ – del av 83/28 mfl.

Godkjent i Karmøy kommunestyre 1.7.2019.
Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle
forslag til planer etter loven. Detaljplan (tidligere bebyggelsesplan) fremmes som
privat detaljplan, av NP arkitekt på vegne av Torhild Kalstø, eier av eiendommen
83/28. Planbeskrivelse beskriver planens formål, hoved- innhold og virkninger, samt
planens forhold til rammer og retningslinjer i kommuneplan som gjelder for
området.
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Kunngjøring og innspill til planarbeidet
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Merknader og kommentar
Beskrivelse av planområdet
Beliggenhet
Eksisterende bebyggelse
Terreng / vegetasjon / dagens bruk
Trafikkforhold og atkomst
Barn og unge – lekeplasser
Renovasjon
Vann og avløpsanlegg
Gassanlegg
Beskrivelse av planforslaget
Bebyggelsen
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Sammenstilling arealbruk
Risiko og sårbarhetsanalyse
Naturrisiko
Virksomhetsrisiko
Forsynings- og beredskapsrisiko
Tillegg

1.

Formålet med planforslaget

Formålet med planforslaget er å klargjøre boligområde i helhet for bygging av nye
eneboliger med tilhørende anlegg, kjøreveg og lekeplass.
10.12.2013 ble det avholdt møte med Karmøy kommune i forbindelse med oppstart
av planarbeidet.

2.

Planstatus og tilgrensende planarbeid

Gjeldende 667 KOMMUNEPLAN 2008 – 2019 avsatt arealene, i foreslått område til
detaljregulering, til bolig og LNF formål.
I områder som er avsatt til utbyggingsformål, kan utbygging ikke finne sted før
godkjente tekniske anlegg (vei, herunder gang og sykkelvei er , vannforsyning og
avløp er etablert (pkt. 2.)
På eiendommer større enn 3 da og på eiendommer beliggende mellom 100 og 50
meter fra sjø, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 84 og 93 samt
fradeling til slike formål ikke finne sted før eiendommen inngår i bebyggelsesplan,
(pkt 5.a). (Bestemmelsene anviser til paragrafer i gamle Pbl 1985.)
For dispensasjoner ved fornying, gjenoppbygging eller nybygg eller nybygg for
fritidsmål I LNF områder (hytter, naust og brygger), gjelder bestemmelsene i pkt. 8, c
til h og 11 a til f.
Området består i dag av eneboligbebyggelse, samt naustbebyggelse med tilhørende
molo / kai.

3.

Kunngjøring og innspill til planarbeidet

Oppstartsmøte ble avholdt med Karmøy kommune den 10.12. 2014.

Igangsatt arbeid med detaljregulering for området ble varslet av arkitektkontoret NP
arkitekt med annonser i lokalavisen ”Karmsund” den 09.01. 2014 og på nettsider til
Karmøy kommune.
Berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter ble varslet i eget brev.
Frist for merknader ble satt med 6 uker merknadsfrist senest til 20.02. 2014.
Vedlagt følger:
-

annonse fra lokalavis Karmsund

-

annonse fra nettsider av Karmøy kommune

varslingsbrev til grunneiere, rettighetshavere og berørte offentlige
myndigheter
-

liste som viser hvilke offentlige instanser som ble varslet

3.1 Innspill / Merknader
Det er per dagens dato kommet innspill til detaljplanarbeidet fra:
1.

Kystverket - datert 24.01. 2014

2.

Fylkesmannen i Rogaland – Miljøvernavdelingen - datert 28.01. 2014

3.

Statens vegvesen - datert 12.02. 2014

4.

Tove Havaas - nabo og eier av 83/177 - datert 19.02. 2014

5.

Nils W. Krog - nabo og eier av 83/147 og 180 - datert 19.02. 2014

6.

Naboer med felles innspill - datert 19.02. 2014

Nils W. Krog - nabo og eier av 83/147 og 180
Kenneth Stigen - nabo og eier av 83/151
Frode Sørvåg - nabo og eier av 83/150
7.

Gassco AS - datert 20.02. 2014

8.

Fylkesrådmannen - Regionalplanavdelingen - datert 20.02. 2014

9.

Fylkesrådmannen - Kulturavdelinga - datert 27.02. 2014

3.2 Merknader og kommentar
Innkomne merknader er tatt hensyn til i den grad det er funnet hensiktsmessig etter
samråd med kommunen. Merknadene er oppsummert under:

1.

Kystverket:

”Ved eventuell planlegging i sjø må de tiltak som planlegges etablert dimensjoneres slik
at de kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området.
Det må tas med i bestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens
bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning og brukt ved utarbeidelse av detaljplan.

2.

Fylkesmannen i Rogaland – Miljøvernavdelingen

“Fylkesmannen legger til grunn at planen blir utformet i sasmvar med kommuneplanen.

Viktige plantema blir å sikre god landskapstilpassing og god estetikk på bebyggelsen.
Strandsonevernet må ivaretas i planarbeidet.”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning og brukt ved utarbeidelse av detaljplan.

3.

Statens vegvesen:

”… vil generelt påpeke at planen må ivareta trafikksikkerhet og universell utforming for
alle trafikantgrupper; gående, syklende, kollektivtrafikanter og bilister.
…Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesvei 2013-201 viser mindre
streng holdning til nye avkjørsler på strekningen. Det er likevel ønskelig å ha færrest mulig

avkjørsler til fylkesvei, både av hensyn til trafikksikkerhet og gode intern- forbindelser i
boligområdet.

Veganlegg som berører fylkesvei skal utformes i tråd med håndbok 017. Særlig må kryss
og avkjørsel tilfredsstille krav til stigningsforhold og sikt. Siktsoner skal være målsatte.
Planen må sikre at den eksisterende avkjørselen oppfyller kravene i håndbok 017.

Dersom det er behov for å utbedre avkjørselen må planbestemmelsene stille krav til
detaljert plan for utforming av avkjørselen i horisontal og vertikalplanet. Det må stilles
krav til at planen også skal godkjennes av Statens vegvesen. Det må videre innarbeides
rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av avkjørselen i tråd med godkjent plan.”
Statens vegvesen minner om at planforslaget må vise byggegrense mot Fv850 ”

Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning og brukt ved utarbeidelse av detaljplan med
bestemmelser.
4.

Tove Havaas - nabo og eier av 83/177

” Som eier av gnr/bnr 83/177 i Karmøy kommune ber jeg om at min tomt, som faller
innenfor det området det er varslet detaljregulering for, innarbeides i planen samt
registreres som boligtomt og reguleres til dette formål.”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning. Tomt 83/177 allerede ligger i området satt til
boligformål.
5.

Nils W. Krog - nabo og eier av 83/147 og 180

”Som eier av gnr/bnr 83/147 og 180 ønsker jeg å komme med følgende innspill:

De to bruksnummer 147 og 180 skal slås sammen, og en ny tomt skilles ut som vist med

skravur på vedlagt kart.

Jeg ber om at den nye tomten innarbeides i den varslede detaljreguleringen og registreres
som boligtomt og reguleres i samsvar med dette formål.”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning. Vi forventer innspill av Karmøy kommune i
forhold til dette.
6.

Naboer med felles innspill - datert 19.02. 2014

Ved planlegging av nye tomter ber vi derfor om at følgende forhold hensyntas:
·

Eksisterende kloakkanlegg er sårbart, og tåler ikke ferdsel av tunge kjøretøy.

·

Nye tomter må ikke legges slik at man oppnår en bebygget sone fra Kalstøvegen ned til
strandsonen, da dette vil fragmentere en allerede presset strandsone.

·

Eksisterende bebyggelse må tas med i betraktningen, og de ny tomtene må plasseres slik at
eksisterende bebyggelse beholder sin verdi og andre opplevde kvaliteter som finnes der per i
dag.

·

At man i størst mulig utstrekning unngår å legge nye bygg innenfor 100-meterssonen.

Kommentar:
·
Eksisterende privat kloakkanlegg skal ikke berøres. Eventuelle
endringer skal utføres av faglig folk. Avløp skal etableres for ny bebyggelse
med felles slamavskiller før utslipp til sjøen.
·
Boligbygning skal skje innenfor allerede regulert boligområde, samtidig
ikke i LNF område.
·
Nye bolighus skal plasseres på lavere terreng enn eksisterende.
Plassering skal være slik at eksisterende bolighus beholder sin utsikt mest
mulig. I slike boligområder må en alltid regne med nye bolighus bygd i
samsvar med plan og reguleringsbestemmelser.
·
Alle nye bolighus skal plasseres i allerede regulert boligområde, noen
utenfor 100 meters belte, noen i 100 meters belte slik som hus på tomter
83/147 og 180 , 83/150 og 83/151.

Andre merknader er uten kommentar og anses som irrelevante for utarbeidelse
av detaljregulering.
7.

Gassco AS

Gassco AS er operatør for transportsystemet for gass på norsk sokkel. Statoil har,
etter avtale med Gassco ansvar for teknisk drift av anleggene. Følgende
kommentarer er utarbeidet av Gassco og Statoil samarbeid.
” Det igangsatte planarbeidet ligger nær inntil anlegg for transport av naturgass og
kondensat. Generelt bemerkes at Gassco og Statoil ved flere anledninger har påpekt
overfør Karmøy kommune at økt bebyggelse langs gassrørledningstraseen gir økt
samfunnsrisiko.”
”Basert på slike risikovurderinger, ut fra gjeldende regelverk og gitte tillatelser, må det i
dette området, i en avstand a 200 meter fra rørledningen ikke oppføres boliger som samlet
har mer enn 5 husstander”
”Gitt eksisterende bebyggelse er det ikke mulig med ytterligere fortetting innenfor
sikkerhets- sonen i dette området.”
”Selv om det per i dag ikke gjelder formelle begrensninger for fortetting utenfor 200
meter fra rørledningen, er det ikke uten videre gitt at tettbebyggelse så nær anleggene er
tilrådelig. Risikoanalyser som er gjennomført for gassrørene fra Kalstø til Kårstø viser at
risikoen for person som arbeider, bor eller ferdes i nærheten av rørledningene (3. Person)
er innenfor hva Statoil og Gassco definerer som akseptable. Fortetting av bebyggelsen av
dette området vil bidra til økning av risikoen for 3. Person, og mulig overskridelse av
risikoakseptkriteriene.

Det skal også nevnes at det aktuelle området ligger tett inntil Kalstø ventilstasjon. Dette
er et anlegg med drift på 24 timer i døgnet, noe som, i enkelte situasjoner, kan medføre
noe støy på lite gunstige tider på døgnet.

Videre vil vi informere om at nye prosjekter / gassruting inn til Kårstø via Kalstø er
under modning. Eventuelle ombygninger og nye gassvolumer kan kreve endrede
sikringssoner eller andre tiltak som vil forstyrre nær bebyggelse.

Ut fra det som er sagt over anbefales ikke ytterligere fortetning av bygningsmasse i
denne seksjonen av Kalstø- området.”
Kommentar:
·
Detaljplan utarbeides i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det skal
bygges i allerede godkjent byggeområdet i samsvar med bestemmelser. 5
eneboliger ligger utenfor sikkerhetsbelte. Ca. 13 boenheter ligger på en
avstand i mellom 130 og 200 m fra rørledning. 667 -Kommuneplan 2008 –
2019 i sine bestemmelser setter ingen begrensning i forhold til dette.
8.

Fylkesrådmannen – Regionalplanavdelingen

”Området planlegges for boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan.
Fylkesrådmannen har ingen merknader til dette, men vil påpeke at også området utenfor
de definerte sentra i fylkesdel- plan for areal og transport på Haugalandet må gis en
effektiv arealutnyttelse. Planen bør legge opp til trafikksikre løsninger langs fylkesveien
og fylkesrådmannen viser her til vegvesenets brev til saken.

Området mellom sjøen og boligfeltet er i kommuneplanen vist som LNF område.
Kvaliteter for friluftsliv i strandsonen bør vises og med åpning for allmenn tilgang i form
av turvegforbindelse fra boligområdet.

Sikkerhetssonen for gassrørledning går gjennom området med restriksjoner for
arealutnyttelsen. Tiltakshaver må avklare begrensninger som følge av dette med ansvarlig
myndighet.
Det er herfra ingen ytterlige kommentarer til saken på dette nivå i planprosessen.”
9.

Fylkesrådmannen – Kulturavdelingen

”Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv har gjort ei første synfaring av det
aktuelle området for å vurdere forholdet til automatisk freda kulturminne.

Etter gjennomført befaring vurderer vi det slik at det vil vere naudsynt med
kulturhistoriske registreringar innanfor deler av planområdet. Dette då det er potensial
for tidlegare ikkje registrerte automatisk freda kulturminne under dagens markoverflate.

Vi vurderer potensialet for slike kulturminne som stort og det vil vere behov for nærare
arkeologiske registreringar før vi kan komme med ein endeleg uttale til planen…
…Hensikten med den kulturhistoriske registreringa er å finne ut om det finst automatisk
freda kulturminne, i form av bevarte aktivitets-/busetnadssspor frå forhistorisk tid, under
dagens markoverflate og som kan komme i konflikt med planforslaget. Vi kan ikkje krevje
å få utført registreringane før et evt. Planforslag vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Erfaring viser likevel at tiltakshavar har nytte av å få avklart om det finst eventuelle
kulturminne i området på eit tidleg tidspunkt i planprosessen…
Kommentar:
·
Det skal ikke gjøres inngrep på gressmarka hvor det er potensial for
steinalderbosetning.
Dersom det i forbindelse med gravearbeid, i byggeområdet, kommer frem funn
eller konstruksjoner, må arbeidet straks stanses og Rogaland fylkeskommune få
melding for nærmere gransking på stedet, jf. § 8, 2 ledd i kulturminneloven. (Se
fellesbestemmelser § 19!)

4.

Beskrivelse av planområdet

4.1 Beliggenhet

Plankart 1- Kommuneplanens arealdel
Det vedlagte planforslaget omfatter et areal på ca. 61 da. LNF område ligger rundt
mot nord, øst og sør side. Planområdet omfatter også et mindre areal i sjø mot vest.
Det skal ikke planlegges nye tiltak i sjø.

4.2 Eksisterende bebyggelse
Største delen av eksisterende bebyggelse, innenfor planområdet, ligger allerede i
100-metersbelte langs sjøen. Her er bygd:
1. Bolighus - 10 stk frittliggende hus, bygd som hus i
-

1 etasje + kjeller

-

1 etasje + sokkeletasje

-

1 etasje + sokkeletasje + loft

-

med saltak, takvinkel ca 25° – 45°

2. Garasje - 4 stk.
3. Løe – 1 stk.
4. Naust - 4 stk i strandsone på sør- vest side.
5. Molo / kaien med natursteinskant i strandsone på sør- vest side, ved sjøen. Molo
er dimensjonert og nettopp fornyet slik at den kan motstå bølgeslag.

4.3 Terreng / vegetasjon / dagens bruk
Eksisterende terreng, innenfor bolig og LNF området er delvis beitelandskap med
steingrunn, mindre eller større fjellknauser/åser og helning mot sjøen til strandsonen.
På nordside er et mindre bekkedrag.
Vegetasjon utgjør gress, mose og lav busker. Området er i dag ikke i bruk til
landbruksformål. Det mangler gangstier slik at det kunne brukes mye mer som natur
og friluftsområdet enn i dag.

4.4 Trafikkforhold og atkomst
Planområdet grenser til Fv 850, 5,7 km lang fylkesveien som går mellom Kvalavåg
og Kalstø, med en ÅTD på 400 og fartsgrense 50 km/t.
Det er i dag avkjørsel fra denne veien til eksisterende boligbebyggelse i området.
4.5 Barn og unge – lekeplasser
Det mangler tilfredsstillende lekeplass for eksisterende boligbebyggelse. Stort
ubebygd natur og friluftsområde som kan egne seg for lek og opphold er, i dag, ikke
nok tilgjengelig og brukt.

4.6 Renovasjon
Kommunen sørger for å samle inn husholdningsavfall fra private husholdninger.
Søppeldunker tømmes ved Kalstøveien. Etter at området er ferdig utbygd vil
søppelbil kunne kjøre inn i feltet.

4.7 Vann og avløpsanlegg
Boligfeltet har intern privat vannledning som er tilknyttet kommunal
hovedvannledning som ligger langs Kalstøvegen (Fv 850).

Boligfeltet har privat kloakkledning med utslipp til sjøen. Avløpet passerer felles
slamavskiller før utslipp.
Nye boliger må legge ny avløpsledning. Denne må gå til kommunalt utslipp som er
etablert. Det kan ikke påregnes privat utslipp her. Hovedplanen for avløp sier at det
ikke skal etableres nye utslipp.
Overvann føres til terreng og til sjø.

4.8 Gassanlegg
Gassanlegg med ventilasjonssystemet ligger på nordside av aktuelle planområdet.
Av sikkerhets grunner er det definert et sikkerhetsbelte, på 200 m avstand fra
gassrørledninger. Dette beltet ligger over en del av aktuelle planområdet. Det skal
ikke oppføres nye boenheter innenfor sikringssonen til gassrørledningen.

4.9 Energiforsyning
Det går ikke høyspentline over eller nær planområdet.

5.

Beskrivelse av planforslaget

Formålet med detaljplanarbeid er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i
boligområde med tilhørende anlegg. Bebyggelse legges utenfor sirkingssonen for
gassrørledningen. Noe av felt BF4 ligger i LNF – areal mot vest. Det skal utarbeides
arealplankart med bestemmelser. Planen skal gi grunnlag for å avklare hvilke plan og
byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet og hvor.

5.1 Bebyggelsen
Innenfor felt BF1 kan det fortettes. Tomter må i så tilfelle skilles ut.

5.1.1

Bolighusbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - Felt BF2

Her planlegges det oppført 1 ny enebolig med kjeller og inntil 2 etasjer.
Biloppstillingsplasser og garasjer skal ligge på egen grunn.

5.1.2

Bolighusbebyggelse eller rekkehus – Felt BF3

Eksisterende bebyggelse. Det planlegges ikke ny bebyggelse i felt BF3

5.1.3

Bolighusbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – Felt BF4

Her planlegges 5 nye eneboliger.

5.1.4

Fritidsbebyggelse – frittliggende

Halvparten av en eksisterende fritidseiendom ligger innenfor planområdet i nord.
Eiendommen innenfor planens grenser reguleres i henhold til dagens bruk. Det
planlegges ikke ny bebyggelse i fritidsbegyggelse.

5.1.5

Lekeplass

Lekeplassen skal opparbeides som vist i planen før det gis brukstillatelse for det
andre nye huset innenfor planområdet.

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.2.1

Adkomstvei

Ny privat felles vei, som adkomstvei til ny bebyggelse, skal utarbeides fra Fv 850.
Det er brukt, som grunnlag til prosjektering kommunalteknisk norm Kapittel 3 –
Vegutforming – reguleringsplannivå.
5.2.2

Vann og avløp

Vanntilførsel vil skje ved tilkobling til hovedvannledning ved Kalstøveien (Fv 850).
Avløp skal etableres for ny bebyggelse og føres til kommunalt nett.
Overvann skal føres til terreng og ledes direkte til sjø.

5.3 Grønnstruktur
Beholdes slik som det er i dag. Deler av det som er vist til boligområde i
kommuneplanen legges i detaljplanen med formål grønnstruktur. Dette er for
redusere terrenginngrep, men også for å kompensere for de tomtene som havner noe
utenfor boligområdet vist i kommuneplanen.

6.

Risiko og sårbarhetsanalyse

I forbindelse med utarbeidelse av ny detaljplan for Kalstø er det gjennomført en
Risko- og sårbarhets- analyse (ROS – analyse). Analysen fokuserer på kjente risikoog sårbarhetsforhold av vesentlig betydning hendelser som kan oppstå ved at
tiltaket gjennomføres. Analysen søker omfatte naturlige og menneskeskapte,
plutselige, uventede og kritiske hendelser.
1.
Natur- og miljøforhold: flom, skred, storm / orkan, jordskjelv,
lynnedslag, brann, skader i terreng.
2.
Menneskeskapte forhold: brann, eksplosjoner, trafikkuhell, feil på
elektrisitet og telenett.
Nærhet til Haugesund flyplass og sikringssonen til gassrørledningen krever en
grundig ROS - analyse.
Anbefales at norsk standard for Krav til risikovurderinger blir brukt.

Flytrafikk
Planområdet ligger på en luftlinjeavstand av ca. 1,2 km sørvest fra rullebanen til
Haugesund lufthavn. Ingen høyderestriksjoner for bygninger. Rullebanen er plassert
parallelt med planområdet. Flyadgang og adkomst skjer ikke over planområdet.
Ingen spesielle krav når det gjelder lyd.

Gassledning
Gassco overvåker sitt gassrørnett kontinuerlig mhp lekkasjer og rystelser i grunnen.
Det anses ikke behov for særskilte tiltak ut over standard prosedyrer som allerede er
på plass. Det skal ikke oppføres nye boenheter innenfor sikringssonen for
gassørledningen.

6.1 Naturrisiko
Naturrisiko er knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake.
6.1.1 Skred/ras/ustabil grunn/flom
Faren for skred og ras anses som liten. Undergrunn er i all hovedsak fjell i dagen eller
vegetasjons- dekke med varierende tykkelse. Det anses ikke å være fare for ustabil
grunn i planområdet. Det er en mindre bekk i nord delen av området. Denne bekken
anses ikke som fare for veganlegg eller bebyggelse.

6.1.2 Vind/ekstremnedbør/skog-/lyngbrann/radon
Ovennevnte forhold medfører ingen fare for bebyggelse eller veganlegg utover det
som er vanlig på Vestlandet. Området er ikke kjent for høye radonverdier.

6.2 Virksomhetsrisiko
Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi
tiltaket vil utløse disse. Dette vil kunne berøre eksisterende forhold på og i
planområdets omgivelser.
6.2.1 Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon
Det er ikke eksisterende eller planlagt ny virksomhet med fare for brann eller
eksplosjon.
6.2.2 Forurenset grunn
Området har tidligere blitt benyttet til jordbruksland. Det er ikke fare for at grunnen
er forurenset.
6.2.3 Elektromagnetisk stråling
Det er ikke eksisterende høyspentlinjer eller andre installasjoner gjennom eller i
området som kan medføre slik fare.
6.2.4 Utbygging langs eksisterende veg, trafikksikkerhet
Ved opparbeiding av kryss inn til planområdet skal det opparbeides frisiktsoner.
Nordre Liknesveg er en skoleveg, og det er planlagt fortau langs nordsiden av vegen
for å ivareta trafikksikkerheten til barn og andre som ferdes langs vegen. Ellers gjøres
det ingen endring langs eksisterende veg som vil ha innvirkning på trafikksikkerhet.

6.3 Forsynings- og beredskapsrisiko
Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp,
renovasjon, tele, transport og beredskap / utrykning.
6.3.1 Utrykningstid
Videre utbygging medfører ikke økt utrykningstid for brannvesen eller ambulanse.

6.3.2 Vannforsyning
Utbyggingsområde vil bli forsynt fra kommunal hovedvannledning. Nødvendige
oppgraderinger av VA - nettet vil bli utført før det gis brukstillatelse til boliger.
6.3.3 Avløp
Avløpet fra området føressørover til kommunalt nett.. Det skal bygges egen
avløpsanlegg for ny bebyggelse.

7.

Tillegg

Flomfare
Flomfare vil her være knytta til sjø; springflod og generell auke i havnivå kombinert
med vind. Planlagt utbygging er på høyere nivå enn eksisterende bygninger og
innebær såleis ikke økt risiko.

:
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Det vises til mottatt melding om at plan 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ
- DEL AV 83/28 mfl. er godkjent i Karmøy kommunestyre 1. juli 2019. Vi vil med dette
benytte vår rett til paklage dette vedtaket, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven.
Innledningsvis vil vi understreke at dette er en klage som er skrevet av legfolk, uten
juridisk kompetanse. Det er derfor mulig at det i saken er begått prosessuelle feil som
vi ikke har oppdaget. Dersom det ved gjennomgang av saken blir avdekket feil og
mangler ved planen og forutsetningene som er lagt til grunn for dens godkjennelse,
ber vi om at disse også må vurderes på selvstendig initiativ. Dette gjelder selvsagt
både kommunal saksbehandler eller annet overordnet forvaltningsorgan.
Vi mener det er grunnlag for å kjenne vedtaket i Karmøy kommunestyre ugyldig både
på grunn av de vurderinger som er gjort i administrasjonen i Karmøy kommune,
Fylkesmannens saksbehandling samt til sist Karmøy kommunestyre.
F lkesmannens saksbehandlin

.

I brev av 24/1-17 fremmer Fylkesmannen i Rogaland innsigelse mot Plan 4052,
Reguleringsplan for Kalstø, del av 83/28 m.f.
Dette var en sterk innsigelse med tre hovedpunkt:
1.: Slik vi ser det åpner ikke gjeldende kommuneplan for flere boliger i dette området.
I 1992 ble området avsatt til bolig i kommuneplanen for å stadfeste eksisterende
bebyggelse i området. Planen åpner altså ikke for fremtidig boligbygging, og slik vi
ser det er området ferdig utbygget.

2.: Fra plankartet i siste oversending ser vi at det ikke er samsvar mellom det som er
avsatt til boligformål i kommuneplanen og det som reguleres til boligformål i plan
4052. For å kunne realisere BF2 og BF4 er eksisterende boligareal utvidet inn i LNFområdet og ned mot strandsonen. Planen er dermed i strid med LNF-formålet i
kommuneplanen og § 1-8 i plan- og bygningsloven. En slik utbygging vil komme i

vesentlig konflikt med områdets strandsoneverdier, og bebyggelsen vil fremstå som
skjemmende i landskapet og fra sjøen.
3.:Når det gjelder veien (f.-KVI) vurderer vi at den samlet sett er for omfattende i et
område med viktige landskaps- og friluftsinteresser. Området har bevart en stor del
av sin opprinnelige karakter og veien vil beslaglegge et område som har lite teknisk
inngrep i fra før. I tillegg vil veien virke skjemmende i landskapet og komme i
vesentlig konflikt med byggeforbudet i strandsona og LNFformålet i kommuneplanen.
Veiens plassering vil også føre til en ytterligere fragmentering av områdets
grønnstruktur.

Som en følge av dette blir det arrangert et meklingsmøte mellom Karmøy kommune,
og Fylkesmannen på forsommeren 2017.
På bakgrunn av dette meklingsmøtet utarbeides det et nytt reguleringsplanforslag
som hensyntar Fylkesmannens krav, og Fylkesmannen trekker derfor, i brevs form,
sin innsigelse mot planen. Dette nye planforslaget er imidlertid uspiselig for
tiltakshaver, og det avvises formelt av Hovedutvalg teknisk og miljø den 27/2-18.
Det avviste forslaget, som er bakgrunnen for at Fylkesmannen trakk sin innsigelse,
eksisterer derfor ikke lenger. Det juridisk interessante da, er om hvorvidt
fylkesmannens opprinnelige innsigelse av 24. januar 2017 derved faktisk trer i kraft
igjen, all den tid reguleringsforslaget som er bakgrunnen for at innsigelsen er trukket,
nå ikke lenger eksisterer, hverken formelt eller faktisk. Det «vrakede»
reguleringsplanforslaget kunne i prinsipp like gjerne aldri ha sett dagens lys.
Karmøy kommune utarbeider så et nytt forslag til reguleringsplan som føyer seg etter
tiltakshavers ønsker, men som åpenbart ikke tar samme hensyn til den enighet som
fremkom i tidligere nevnte meklingsmøte.
Når dette nye reguleringsplansforslaget så kom på ny høringsrunde i oktober 2018,
kan det ut fra den knappe uttalelsen Fylkesmannen i Rogaland da kom med, se ut
som om Fylkesmannen ikke gjennomførte en vurdering av om det nye forslaget
faktisk oppfylte de krav som skulle til for at den opprinnelige innsigelsen kunne
trekkes. Dette skyldes muligvis at det i Fylkesmannens administrative system ikke
lenger var registrert noen formell innsigelse mot plan 4052, og at den derfor «gikk
under radaren».
Som en følge av at reguleringsplansforslaget (som dannet grunnlaget for at
fylkesmannen trakk sine innsigelser) som var til behandling i Hovedutvalg teknisk og
miljø 5. oktober 2017, senere ble trukket, skulle fylkesmannen selvsagt ha vurdert det
nåværende reguleringsforslaget opp mot det forslaget som ble behandlet av
Hovedutvalg teknisk og miljø 27. april 2017, som fylkesmannen hadde varslet
innsigelse mot.
Det skulle også selvsagt ha vært gjort en vurdering av hvorvidt den siste versjonen
av reguleringsforslaget oppfyller de krav som Fylkesmannen satte til å trekke
innsigelsen mot plan 4052, som ble fremforhandlet på meklingsmøte mellom Karmøy
kommune og Fylkesmannen vår/forsommer 2017. Ut fra den kortfattede
høringsuttalelsen til 27/11-18 synes ikke dette å ha skjedd.
Kort o

summert:

-Fylkesmannen fatter innsigelse mot reguleringsplan 4052 den 24/1-17.

-Planen vedtas likevel i Hovedutvalg teknisk og miljø 27/4-2017
-Meklingsmøte avholdes, nytt forslag til reguleringsplan 4052 utarbeides med
bakgrunn i møtet.
-Fylkesmannen trekker sine innsigelse da kravene i meklingsmøtet er hensyntatt i det
nye reguleringsplanforslaget som behandles første gang i Hovedutvalg teknisk og
miljo 5/10-19.
-Tiltakshaver ønsker ikke det nye reguleringsplanforslaget, og dette avvises av og
pålegger Karmøy kommune å lage et nytt forslag. Hovedutvalg teknisk og miljø
avviser saken i møte 27/2-18.
-Karmøy kommune lager et nytt reguleringsplanforslag etter instruks fra tiltakshaver,
som sendes på høring høst 2018.
- Det synes som Fylkesmannen i høringsuttalelsen (som kom på siste dag i
høringsfristen) ikke vurdere det nye reguleringsforslaget opp mot sin egen innsigelse
av 24/1-17 og de krav som senere ble fremsatt i meklingsmøte.
Så lenge det er uklarheter rundt fylkesmannens saksbehandling, og hvorvidt den
o rinne/i e innsi elsen faktisk o 'uridisk er trukket, burde denne saken selvsagt
ikke komme til politisk behandling i Karmøy Kommune.
Karmøy kommune ble varslet om dette i forkant av Hovedutvalg Teknisk og miljø 25.
juni 2019, men de gjorde ingen henvendelser til Fylkesmannen, eller foretok noen
juridisk vurdering av innholdet i henvendelsen.

Påstand: Vi kan ikke se at det vedtatte planforslaget er vesentlig endret i forhold til
det planforslaget som fylkesmannen rettet sine innsigelser mot, slik at punkt en og to
i innsigelsen fremdeles må anses som ikke gjeldende, da de ikke er
løst/imøtekommet. I tillegg virker den foreslåtte veien like fragmenterende på
grønnstrukturen som det forslaget innsigelsen ble rettet mot. Vi mener at det er
sannsynlig at Fylkesmannen ikke har vurdert det siste planforslaget opp mot det
opprinnelige innsigelsesgrunnlaget.
Ei heller er det åpenbart at den opprinnelige innsigelsen faktisk er å anse som
trukket, all den tid planforslaget som lå til grunn for innsigelsen ble trukket (uten at
fylkesmannen ble informert om dette) uten politisk behandling.

Administras onens saksbehandlin :
Et av våre hovedankepunkt mot reguleringsplanen har alltid vært at den bygger på
en utvidelse av byggesonen ned i LNF og 100-metersbeltet. Vi mener bestemt at
saksbehandler i Karmøy kommune har tatt alt for lett på det faktum at det arealet
som søkes utvidet til byggeområde kom inn ved et rent arbeidsuhell i
kommuneplanen av 1992, ved at allerede bebygde arealer i kommunen skulle
markeres med gult i arealdelen av planen. Denne feilen ble foreslått retter ved
rulleringen av kommuneplanen i 2014, noe administrasjonen anbefalte, ved at
områder som lå utenfor allerede bebygde tomter skulle tilbake til LNF. Fargen på
området i plankartet, lysegult, indikerer ikke at dette er arealer som er avsatt til
fremtidig boligbygging, da hadde fargen vært mørkegul.

I stedet for å ignorere våre innspill slik det har blitt gjort i snart fem år, synes det
åpenbart at administrasjonen burde ha foretatt en vurdering av utvidelsen av
byggesonen inn i 100-metersbeltet opp mot både den skjerping av plan- og
dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet som kom i 1999 og særlig
endringen av plan og bygningsloven som ble vedtatt i 2008 som ytterligere
innskjerpet forbudet mot tiltak i strandsonen.
Det eneste som står i saksfremlegget som presenteres Karmøy kommunestyre 1. juli
2019 er dette:
«Planforslaget ligger innenfor 100 -- metersbelte til sjø. Planlagte boliger i vest ligger
utenfor godkjent boligområde i kommuneplanen, inn på LNF - område. Dette er
tidligere avklart i plansaken»
Dette er, med respekt å melde en merkelig påstand! Det fremstår som en gåte hvilket
kommunalt organ som «tidligere i plansaken har avklart dette», hva denne
avklaringen bestod av, og når denne avklaringen fant sted. Dette er jo selve
HOVEDPUNKTET i innsigelsene berørte grunneiere har påpekt en rekke ganger! Det
bestrides på det sterkeste at det på det tidspunkt Karmøy kommunestyre vedtok plan
4052 skulle det ha vært avklart og «godkjent» at utvidelsen av byggeområdet videre
ned i strandsonen, med en minsteavstand på 34 meter til sjø.
På toppen av det hele kommer det faktum at faktum at Karmøy kommune ligger i
sone 2 for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, noe som i alle fall
burde tilsi at man her burde være særdeles på vakt når det kommer forslag om
videre nedbygging av strandsonen.
Når det i saksfremstillingen benyttes en slik formulering legger administrasjonen så
sterke føringer på kommunestyrets medlemmer, at en vurdering av dette
hovedpunktet «legges dødt». Den foreslåtte utvidelsen av byggesonen ned i
strandsonen fremstilles derved som et trivielt og ukontroversielt grep, allerede avgjort
på en betryggende måte.
Denne fremstillingen av en av plansakens hovedstridstema er så grovt feil, at denne
setningen alene må kunne paberopes vere en saksbehandlingsfeil som utløser ny
behandling av saken.

a

Faktum er at fem av de seks tomtene er skjøvet ut i det som per i dag er LNF, noe
som altså ikke er problematisert overhode i saksfremstillingen som Karmøy
kommunestyre fikk seg forelagt i det ekstraordinære kommunestyremøtet 1. juli 2019.
Området er enkelt sagt ikke utbyggbart uten en videre ekspansjon ned i strandsonen.
Årsak til at re ulerin ssaken har tatt tid:

a

Det er tre årsaker til at denne reguleringsplanen har tatt lang tid gjennomfore,
nemlig at den opprinnelig forutsatte ekspansjon inn i 100-metersbeltet, at den hadde
tegnet inn boligområder i «sperresonen» for gassrørledningen samt at tiltakshaver
selv nektet å godta den reguleringsplanen som var «gryte-klar» 27. februar 2018.

Som en kommentar til de to første årsakene, så ble disse påpekt (i tillegg til mange
andre problemstillinger) i vår aller første merknad til saken, så langt tilbake som
2014. hadde våre merknader vært hensyntatt på dette tidspunktet hadde planen med
overveiende sannsynlighet vært ferdig for lang tid tilbake.
Når det gjelder punkt to, problemene som oppstod p.g.a avtalen mellom Karmøy
kommune og Statoil vedrørende bebyggelse i sperresonen for gassledningen vil vi
imidlertid påpeke følgende:
Historikk: I august/september 2010 ble vi grunneiere varslet om oppstart av en
reguleringsplan for det samme området som nå er omfattet av reguleringsplan 4052.
Der ble det arrangert et møte mellom utbygger og berørte grunneiere 4. oktober
2010. Som det fremkommer av møtereferatet (Vedlegg 1) og senere skriftlig innspill
av 22. oktober 2010 (Vedlegg 2), var «sperresonen» et tema. Etter dette møtet hørte
vi ikke noe mer om utbyggingsplanene. Oppdatering av fremdriften ble etterspurt av
COWi en rekke ganger, sist 9. juni 2011. Beskjed derfra var at de ikke arbeidet med
reguleringsplanen lenger.
Forklaringen kom på en befaring i forkant av et møte i Hovedutvalg teknisk i 2012 (?)
da Torhild Kalsto sokte om sette opp ett hus på gnr/bnr 83/182. Hun uttalte da at
arbeidet med reguleringsplanen var innstilt, da de hadde funnet ut at det ikke var
mulig å utnytte arealene som lå inne i sperresonen for gassledningen, og at hun
derfor nå ville sette opp bare ett hus på gnr/bnr 83/182. Som nevnt kom dette frem på
en befaring før byggesaken skulle opp i Hovedutvalg teknisk, en gang i 2012.
Etter noen runder i forvaltningen fikk Torhild Kalstø avslag på denne byggesøknad,
med beskjed om at hele området måtte reguleres. Dette er den direkte årsaken til at
reguleringsplan 4052 så dagens lys.
Det er derfor åpenbart at tiltakshaver, allerede på oppstartsmøtet for reguleringsplan
4052 var meget klar over de begrensninger avtalen mellom Statoil og Karmøy
kommune representerte. I Karmøy kommune var imidlertid nå en ny saksbehandler
uten kjennskap til historikken satt på saken, uten nærmere kjennskap til
«gassrøravtalen». At tiltakshaver da velger å holde tilbake informasjonen om hvorfor
den opprinnelige reguleringsplanen ble skrinlagt for den nye saksbehandleren, er helt
avgjørende for at saken trakk ut i tid. Hadde tiltakshaver vært åpen om sin kunnskap
om de begrensninger avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil gav, hadde man
unngått hovedårsaken til at denne saken har trukket ut i tid.

Kort o

summert er noen av våre anke unkter som føl er:

1. Den forutsetter bygging i strandsonen, uten at det er foretatt en vurdering av
dette opp mot de innskjerpinger i lovverket som fant sted i 1999 og 2008. I
tillegg til dette er det et faktum at Karmøy kommune ligger i sone 2 for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, noe som i alle fall burde
tilsi at man her burde være særdeles restriktiv til videre nedbygging.
2. Den forutsetter utvidelsen av en «lysegul» byggesone, altså et areal som IKKE
er avsatt til fremtidig bebyggelse, men som kun indikerer eksisterende
boligfelt.

3. Det arealet som nå søkes utvidet til byggeområde kom inn ved et rent
arbeidsuhell i kommuneplanen av 1992, ved at allerede bebygde arealer i
kommunen skulle markeres med gult i arealdelen av planen. Denne feilen ble
foreslått retter ved rulleringen av kommuneplanen i 2014, noe
administrasjonen anbefalte, ved at områder som lå utenfor allerede bebygde
tomter skulle tilbake til LNF. Da tiltakshaver fikk nyss i dette, ba de straks om
et oppstartsmøte med kommunen, og endringsforslaget ble deretter trukket
p.g.a den da påbegynte detaljreguleringen.
4. Administrasjonen har i sin behandling av saken ikke vurdert om det er et
faktisk behov for flere nye boligfelt i Kvalavåg. Det er det ikke! Det eksisterer
både private og kommunale arealer som er regulert til fremtidig boligformål
mindre enn en kilometer fra planområdet. Disse eksiterende arealene er
tilstrekkelige for over 50 boenheter, nok til flere generasjoners utbygging i
Kvalavåg. I tillegg ligger disse på steder i bygda som ligger til rette for
fortetting, med nærhet til skole og med enkel tilkomst til offentlig kloakkering.
5. Det påstås i saksfremleggene at avstanden fra tomtene og ned til sjøen, 34
meter på det minste, er nok til at man «kan passere uten å føle at man
kommer inn på privat omrade.» Dette er rett og slett ikke sant, gitt
tiltakshavers nedbygging av strandsone og terrengets øvrige beskaffenhet.
Området vil fremstå som bebygget fra sjøkanten og helt opp til Kalstøvegen,
og dermed fragmentere 100-metersbeltet.
6. Flere av innspill til saken er ikke med i saksfremstillingen som presenteres for
Kommunestyret 1. juli 2019, f.eks undertegnedes illustrasjoner hvordan vår
utsikt og solforhold vil påvirkes, samt en uttalelse av kommunelegen som er
kritisk til prosjektet.
7. Det er ikke fremlagt noen skisse for kommunestyret over hvordan byggene vil
plasseres i terrenget.
8. Det eksisterer ikke noe soldiagram som kunne ha visualisert hvordan
eksisterende eiendommer vil bli påvirket av de nye byggene.
9. Skisse til teknisk plan er utdatert, den er fra 2014, og viser en situasjonsplan
som for lengst er lagt bort.
10. Planen er ikke økonomisk gjennomførbar (slått fast av saksbehandler).
11. Tiltakshaver har ingen intensjon om å gjennomføre en kloakkering som
kommunen setter som en forutsetning. De har allerede sendt nabovarsel om
søknad om utslipp av kloakk til sjø.
12. Eksisterende boliger blir «bygget inne» med vei på begge sider av husene.
13. Den inntegnede vegen virker fragmenterende for den foreslåtte
grønnstrukturen, utsagn fra saksbehandler.
14. Planen strider mot kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.

15. Planen strider mot ATP Haugalandet.
16. Planen strider mot kommunedelplanen for klima og energi.
17. Dersom planen skal gjennomføres forutsetter dette en rettsprosess for å frata
eksisterende grunneiere tinglyste rettigheter.
18. Forslagsstiller til endelig vedtak både i Hovedutvalg teknisk og Karmøy
kommunestyre, Trygve Hagland, har tidligere vært inhabil i saker knyttet til
tiltakshaver. Han ba ikke om en vurdering av sin habilitet i kommunestyret, til
tross for at han gjorde dette i siste møte i Hovedutvalg teknisk.
19. Det er uklart om Fylkesmannen i Rogaland faktisk og juridisk har trukket sine
innsigelser mot reguleringsplanen.
20. Det synes som om flertallet i Hovedutvalg Teknisk og i senere i
Kommunestyret hadde bestemt seg for at denne planen skulle godkjennes
uansett hvilke argument og fakta administrasjonen presenterte. Argumentet for
godkjenne planen i Hovedutvalget var at det var lett å drive friluftsliv (!) i
området, og i Kommunestyret ble dette endret til at planen måtte godkjennes
fordi det hadde tatt så lang tid å få den godkjent. Meget enkle og lite holdbare
argument, særlig da tiltakshaver selv står for bortimot halvannet år av denne
forsinkelsen, ved å avvise et forslag som lå klart til å behandles tidlig 2018.

a

Konklusjon:
Problemene med reguleringsplan 4052 er mange, og det gjelder så vel behandling
den har gjennomgått politisk som administrativt. Det er faktisk så mange
problematiske aspekter ved planen, og argumentet som Karmøy kommunestyre la til
grunn for å godkjenne denne så svak, at vi mener den må avvises.

For berørte naboer
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Lill-Tove Tungland, 1 f. oktober 2010

Møtereferatet gjelder informasjonsmøte i forbindelse med regulering av gnr/bnr
83/28 ved Stølavika, Karmøy kommune. Etter varsel om oppstart av reguleringsarbeid fikk COWi AS forespørsel om informasjonsmøte fra berørte grunneiere. Møtet ble holdt 4. oktober i COWIs lokaler. De oppmøtte grunneierne
fikk utlevert kart over området med inntegnet planbegrensning, og et usnitt fra
kommuneplanen.

Grunneierne etterspurte mer informasjon på bakgrunn av oppstartsvarselet, som
de mente manglet en del detaljer. På dette stadiet i prosessen foreligger det få
spesifikke detaljer angående det ferdige planforslaget, og møtet begynte med at
selve planprosessen ble forklart. Det ble presisert at denne fasen går ut på å
innhente innspill og merknader fra berørte grunneiere og offentlige myndigheter, slik at disse kan bli tatt med i det videre planarbeidet.
Deretter fikk grunneierne mulighet til å ta opp temaer og problemstillinger som
de mente var relevante. Blant annet ble følgende nevnt:
- bruken av traktorveg
- naerhet til gassledning fra Kalstø og transport av radioaktivt materiale
- fall i verdi på eksisterende eiendommer som følge av utbygging
- redusert utsikt til havet
- kloakkering av området
Det ble informert om at innsendte merknader vil bli skriftlig kommentert i
planarbeidet, og at berørte grunneiere vil få tilsendt dokumenter fra kommunen
hvis og når et planforslag blir fremmet.

cowi.net\projects\AD 10000\A012799\KontorReferat grunnelemmote.docx

VEDLEGG 2:
COWi AS
Rennesygata 12
5537 HAUGESUND

Magne Torresdal, Frode Sørvåg,Anne Kristin Stigen, Nils Krog
Kalstvegen
4264 Kvalavåg

22.o0kt.2010

AD: Varsel om i an settin av re ulerin s lanarbeid for nr bnr 83 28 m.fl.
Det vises til mottatt varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 83/28 m.fl. Som
direkte berørte grunneiere ønsker vi å komme med følgende innspill i forbindelse med det
forestående reguleringsplanarbeidet:

Generelle betraktnin er:

•

Det må foretas undersøkelse vedrørende behov for nye tomter i Kvalavåg,slik at man
unngår en situasjon hvor utbygging drar ut i tid med påfølgende belastning for
eksisterende beboere. Følgende forhold kan nevnes som gjør det betimelig å stille
spørsmålstegn ved boligfeltets attraktivitet, og derved gjennomførbarhet av prosjektet
innen rimelig tid:

- Etablering av anlegg/transport av lavradioaktivt avfall fra gassrørledningen i
umiddelbar nærhet til området som søkes omregulert.
- Planlagt nedleggelse av Kvalavågskole
- Store deler av planområdet ligger i sonen med tinglyste begrensinger grunnet
nærhet til gassrørledninger.
- Det faktum at det mer enn fem år etter byggemodning ennå er mange usolgte
tomter på byggefeltet "laererjordet" i Kvalavåg,beliggende 800 meter unna
det planlagte boligfeltet.
- Det foreligger allerede en fem år gammel godkjent reguleringsplan for et
boligfelt mindre enn en kilometer fra det planlagte boligfeltet, hvor

utbygger ikke har klart å opparbeide nok interesse for tomter til at
byggemodning kan iverksettes.

Vei:
•

Den eksisterende "veien" som går gjennom planområdet og ned til tiltakshavers
sjøhus/fritidsboliger rett sør for planområdet er i følge Karmøy kommune en kjerrevei, ikke
beregnet på motorisert ferdsel. "Veien" har en bredde på to og en halv meter, og ligger ikke
mer enn drøyt to meter fra inngangsdør til annet privathus. Man vil også gjøre oppmerksom
på at det ikke kan påregnes at eiere av tilstøtende tomter ønsker å selge eller avstå arealer
slik at denne veien kan utvides.

•

I møtet mellom berørte grunneiere og COWi AS fjerde oktober i år ble denne "veien" nevnt
som en adkomst for allmennheten ned til sjøen, og at denne derfor ville skjermes og bevares
ved en eventuell utbygging. Til det er det å bemerke at tiltakshaver ved sine inngrep i
strandsonen har klart å privatisere denne i en slik utstrekning at allmennhetens bruk av
området allerede er illusorisk. Den omtalte "veien" fungerer i dag kun som en adkomstvei for
tiltakshaver (med kjøretøy) når disse benytter sine sjohus/'fritidsboliger i strandsonen.
Bevaring av denne "veien" har derfor svært liten verdi annet enn for tiltakshaver.

Kloakk:
•

Ved etablering av nye boligfelt i Kvalavåg i nyere tid har det fra Karmøy kommune vært satt
krav om tilknytning til offentlig kloakk. Det forutsettes at tiltakshaver følger dette prinsippet,
og ikke planlegger utslipp av kloakk til sjø.

•

Det må tas hensyn til eksisterende kloakkanlegg da dette er sårbart ved ferdsel av tunge
kjiretoy.

•

Hvis det eventuelt etableres et nytt kloakksystem som erstatning for det eksisterende, må
tilknytning til dette være kostnadsfritt for eksisterende boliger.

Plasserin av eventuelle n e tomter:
Slik vi leser det tilsendte kartunderlaget kan det synes som om det er tiltakshavers intensjon å
søkeå utvide området på Kalstø som i kommunens arealplan er avsatt til boligformål.
Til dette er det å bemerke at Karmøy kommune ved Jarle Stunes har bekreftet at da det nevnte
område ble tatt inn i kommuneplanens arealdel ved dennes rullering i 1992
som "gult" området (til boligformål), var dette kun for å reflektere den realitet at det her allerede
eksisterte et boligfelt.
Det kan derfor hevdes med rette at Karmøy kommune aldri har vurdert,
saksbehandlet, ønsket eller på annen måte ville legge til rette for ytterligere fortetting i

området som omfattes av den varslede reguleringsplanen.

På bakgrunn av dette faktum synes det særdeles urimelig å kreve ytterligere LNF-arealer
omregulert til boligformål, kun med det formål å bedre økonomien i et privat tomtesalg. Som en
direkte følge av dette, har vi følgende ønsker vedrørende tomtenes plassering:

•

Planen realiseres innenfor de arealer som allerede er regulert til boligformål av Karmøy
kommune. Eventuelle nye tomter plasseres slik at det ikke blir behov for å omregulere LNFarealer til boligformål.

•

Ved plassering av tomtene bør man forsøksvis unngå utbygging i 100-meterssonen
(strandsonen).

•

Tomtene må plassers slik at nytt og eksisterende boligfeltet samt tiltakshavers
sjohus/'fritidseiendom IKKEdanner en sammenhengene bebyggelse fra stranden og opp til
Kalstøveien. Tiltaket må ikke utformes slik at strandsonen fragmenteres på en sådan måte at
man opplever å måtte gå "ut av naturen" for å passere området.

•

Dersom det planlegges legge tomter i sperresonen for gassrørledningen, må den
eksisterende boligtomten med gnr/bnr 83/177 tas med i "tellingen" over maksimalt 5
boenheter per kilometer. Dersom dette ikke gjøres vil dette i praksis bety en inndragning av
verdi for eier av nevnte tomt i hundretusenkronersklassen.

•

Som lovet av COWi AS på tidligere nevnte møtet fjerde oktober med grunneiere, bes det om
at nye tomter legges slik at konflikt rundt utsikt m.m i forhold til eksisterende boliger
hensyntas og minimeres.

Med vennlig hilsen

Magne Tørresdal

Frode Sørvåg

Ann Kristin Stigen

Nils W. Krog

SAKSPROTOKOLL - KLAGE FRA NILS W. KROG PÅ PLAN 4052
KLAGESAK 1
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 41/20
Behandling:
Krog (MDG) tiltrådte møtet etter behandling av sakene 33-41 og 42.
Rønnevik (MDG) møtte som vara. 9 representanter til stede.

Storesund (Ap) fremmet følgende som nytt punkt 3:
Klagen gis oppsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42).
Punkt 1 og 2: Innstillingen enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Storesunds forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (H 2, KL 1) for innstillingen.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø finner ikke grunn til å ta klagen fra Nils W. Krog med flere til
følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Rogaland med følgende uttalelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø slutter seg til kommunalsjef teknisk sin vurdering, slik den fremgår av
dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.
3. Klagen gis oppsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42).

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
19/5699

Arkiv: PLANR 4052
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

24.03.2020

KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ
KLAGESAK 2
forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø finner ikke grunn til å ta klagen fra Nils W. Krogh på vegne
av Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Rogaland med følgende uttalelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø slutter seg til kommunalsjef teknisk sin vurdering, slik den fremgår
av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.
3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører
byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

SAKSFRAMSTILLING

Kommunestyret vedtok i møte 01.07.2019, sak nr. 91/19, detaljregulering 4052 for Kalstø
del av 3/28 m.fl. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket,
fremsatt av Nils W. Krog på vegne av Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen.
Klagen er mottatt innenfor klagefristen.

Klagerens forhold til planen: Klagere er berørt part innenfor planområdet.

Det påklagde forholdet, i ny plan:
Klager hevder kommunen ikke har rett til å fjerne områder vist som boligområder i
kommuneplanen fra detaljreguleringsplanen, innenfor sperresonen som ligger på hans
eiendom (gnr/bnr 77/2).
Klager hevder de ikke er blitt varslet om avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil (nå
Gassco).

Vurdering
Det vises i klagen til at kommunen fjerner boligområdene i sperresonen i detaljplanen på grunn
av avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil, og at kommuneadvokaten i sin vurdering
kommer frem til at avtalens virkeområde ikke er avklart juridisk.
Kommunalsjef teknisk vil vise til at boligområder på eiendom 77/2 har vært omtalt i plansaken
ved flere anledninger; deriblant kommentarer til merknad fra klager datert 22.10.15, 09.12.16 og
15.01.17.
Ut i fra kommentarer til merknad datert 22.10.15 viser kommunalsjef teknisk til at boligarealer på
eiendom 77/2 ble tatt ut av plankartet før sperresonen rundt gassrørledningen ble et argument i
saken. Det er gitt flere grunner til hvorfor dette ble gjort i kommentaren. Det ble også vist til at
Simonsen har anledning til å prøve å søke om erstanting etter § 15 – 3 i plan- og bygningsloven
dersom de mener eiendomen deres blir vesentlig redusert i verdi som følge av reguleringen.
Karmøy kommunestyre fattet videre vedtak om at boligområder innenfor sikringssonen tas ut av
planen (19.09.2016, saksnr. 86/16). Kommunestyret har anledning til å gi administrasjonen
konkrete retninglsinjer for det videre arbidet i henhold til plan- og bygningsloven § 12 – 12 første
ledd, dersom de ikke er fornøgde med forslaget de får forelagt. Ut i fra dette har kommunestyret
mulighet til å gi administrasjonen retningslinjer uavhengig av om det er avklart eller ikke
hvorvidt avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil er juridisk bindende.
Hvorvidt avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil har fratatt grunneier store verdier er ikke
et tema for reguleringsplansaken, og dermed ikke et tema for klagesaken. Det må tas opp i et

annet forum, eventuelt fremmes som en separat sak for kommunen. Det påpekes at Statoil i
forbindelse med anleggingen av gassrørledningen også inngikk private avtaler med grunneiere
langs traseen. Disse ligger som servitutter på de berørte eiendommene, deriblant gnr/bnr 77/2.

Lovens bestemmelser
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak
om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert
myndighet fra kommunal- og moderniseringsdepartemanget). Klage på reguleringsvedtak
skal etter kommunenes delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker,
hovedutvalg teknisk og miljø. Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges
saken frem for kommunestyret med forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget
finner grunn til å ta klagen til følge, avgir utvalget uttalelse og sender saken til
fylkesmannen.
Vurdering:
Klagen bringer ingen nye momenter i saken. Kommunalsjef teknisk anbefaler derfor å
opprettholde kommunestyret sine vurderinger slik de fremgår av saksframlegget og
vedtaket til Karmøy kommunestyre, sak 91/19. Kommunalsjef teknisk anbefaler at klagen
ikke tas til følge.
Saksdokumenter:
Trykte vedlegg:
1. Oversiktskart
2.
Klage, brev fra Nils W. Krogh på vegne av Jon Terje Simonsen og Liv Marit
Simonsen, datert 02.09.2019.
3. Plankart 4052 detaljregulering for Kalstø målestokk 1:1000
4. Reguleringsbestemmelser
5. Planbeskrivelse
6. Saksframlegg til sluttbehandling av planforslaget, hovedutvalg teknisk og miljø og
Karmøy kommunestyre, henholdsvis 25.06.2019, sak 76/19 og 01.07.2019, sak 91/19.
7. Saksprotokoll fra sluttbehandling av planforslaget, Karmøy kommunestyre, 01.07.2019,
sak 91/19.
8. Saksprotokoll fra sluttbehandling av planforslaget, hovedutvalg teknisk og miljø,
25.06.2019, sak 76/19.
9. Samlet oppsummering av alle innkomne merknader og uttaler med kommentarer.
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PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M. FL.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planforslaget forkastes. Det vises til gjennomgangen av saken i saksfremlegget.

SAKSFRAMSTILLING
NP arkitekt har på vegne av Torhild Kalstø utarbeidet forslag til reguleringsplan 4052 for Kalstø.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 61 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
LNF, boligområder og veianlegg.
Planområdet er uregulert. Eksisterende bebyggelse i området består av eneboliger og ulike typer
uthus/garasjer. Det er bygget molo i planområdet, men planforslaget legger ikke opp til videre
utbygging i/ved sjø. Planområdet ligger i grenseområdet til sikringssonen rundt gassledningen
til Kårstø. Det har i planprosessen blitt avklart at avtalen mellom Statoil/Gassco og Karmøy
kommune innebærer at ingen nye boliger kan oppføres innenfor sikringssonen. Areal innenfor
sikringssonen er derfor vist som ulike typer grøntareal, med unntak av eksisterende boliger.
Eksisterende terreng er mindre og større knauser i en helning mot sjøen. Vegetasjon utgjøres av
gress, mose, lav og busker.
Planområdet grenser til Fv. 850 som går mellom Kvalavåg og Kalstø. ÅDT på 500 og fartsgrense
50km/h. Eksisterende boligfelt har internt privat vannledning som er tilknyttet kommunal
hovedvannledning i Kalstøvegen. Boligfeltet har privat avløpsledning med utslipp til sjø.
Avløpet har felles slamavskiller. Skisse til teknisk plan er vedlagt planforslaget som viser
potensiell løsning for nye boliger med avløp lagt sørover til kommunalt anlegg. Kommunen har
siden planoppstart vært klare på at det ikke kan påregnes nye private utslipp i området.
Den historiske interessen i området er først og fremst knyttet til aktivitets-/bosetningsspor. Det
skal ikke gjøres inngrep i det området som er av kulturhistorisk interesse. Området er båndlagt
etter kulturminneloven. Under en anleggsfase skal området sikres, slik at det ikke ødelegges ved
uhell.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde og LNF – områder. I
vest vil boligområdet i planforslaget overlappe noe med LNF – formålet i kommuneplanen.

Etter kommunens hovedplan for avløp er det en målsetning at andelen av befolkningen som er
tilknyttet kommunalt avløpsnett skal fortsette å øke. Planforslaget har forslag om å føre avløpet
sørover til kommunalt utslipp. I henhold til hovedplanen for avløp kan en ikke påregne og få
tillatelse til nye private utslipp i planområdet. Dette ble også opplyst om i oppstartsmøtet.
Planforslaget legger opp til at det vil komme mer enn 10 boenheter innenfor planområdet, og det
sorterer derfor under kapittel 13 i forurensingsforskriften (avløp med mer enn 50 pe, der det

normalt regnes at en husstand tilsvarer 5 pe). At avløp føres til kommunalt anlegg har vært en
forutsetning for planarbeidet siden oppstartsmøtet i 2013.
I forhold til areal- og transportplan for Haugalandet ligger Kalstø langt utenfor noen av de
områdene som er vist som prioriterte utviklingsområder i Karmøy kommune. Disse ligger til
byene og tettstedene, samt til kollektivtraseen.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Nye boliger må ha ny avløpsledning. Denne må tilknyttes eksisterende kommunalt utslipp.
Overvann føres til terreng og til sjø. Vann kobles til kommunalt nett i Kalstøvegen. Det er vedlagt
skisse til teknisk plan i saken.
Det er ganske store utgifter knyttet til utbygging av vei og avløp i dette planforslaget. Det er gjort
en grovkalkyle som ser slik ut:
Lengde veg: ca. 260 meter inkl. VA
Lengde VA: ca. 950 meter
Grovkalkyle:
Pumpestasjon kr. 500 000
Lveg 260 m â kr. 6000 = 1 560 000
LVA 950 m â kr. 3000 = 2 850 000
Trafostasjon kr. 500 000
Totalt gir denne beregningen 5 410 000 + moms for 6 tomter i BF4 og BF2 samt potensielle boliger
på BF6. Dette er en grovkalkyle og det gjøres oppmerksom på at en må regne med en margin på
+/- 20 %. Grovkalkylen er beregnet med de forutsetninger som ligger i planforslaget.
Å anlegge avløpsledning til kommunalt utslipp er en så stor kostnad at det ikke har vært krevd
at det tas inn som et rekkefølgekrav i planarbeidet. Rekkefølgekrav etter plan- og bygningslovens
§ 12 – 7 skal ikke være urimelig tyngende og skal vurderes opp mot prosjektet som utløser kravet
om rekkefølgebestemmelsen. I denne saken vil ikke utbygging av 6 boenheter være nok til å
dekke utgiftene ved å anlegge avløpsledning til kommunalt utslipp, og det er derfor ikke stilt
rekkefølgekrav.
Følgende kontrollspørsmål må stilles når en vurderer å stille et rekkefølgekrav:
Er rekkefølgekravet nødvendig for å kunne forestå utbyggingen?
Har rekkefølgekravet en saklig sammenheng med utbyggingen?
Er rekkefølgetiltaket uforholdsmessig tyngende?
Er tiltaket noe det offentlige er nærmest til å dekke?
Med mindre svaret på de to første spørsmålene er ja og svaret på de to siste spørsmålene er nei,
bør kommunen ikke stille rekkefølgekrav. I dette tilfellet er svaret på de to første spørsmålene ja,
men svaret på spørsmål nummer tre er også ja. Det er derfor ikke stilt rekkefølgekrav til
avløpsledning til kommunalt utslipp, til tross for at dette er en forutsetning for at området kan
bygges ut.

Dette hindrer derimot ikke at kommunen kan stille krav om tilknytning til kommunalt
hovedavløpsnett etter plan- og bygningsloven § 18 – 1 bokstav b.

Planens konsekvenser for barn og unge:
Lekeplasser er vist i plankartet og skal opparbeides før det gis brukstillatelse til hus nr. 2
innenfor planområdet. Planforslaget har store grøntområder til friluftsliv og fri lek. Barnehage og
skole er ikke innen gangavstand til planområdet.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Det er ikke registrert arter, miljø, landskap eller økosystem i planområdet som krever spesielle
hensyn i planforslaget. Bekken i planområdet er lagt med hensynssone og det tillates ikke
inngripen i bekken. Utbygging etter plan vil ligge inntil eksisterende bebyggelse slik at en
unngår fragmentering.
Avstand til sjø:
Planforslaget ligger innenfor 100 – metersbelte til sjø. Planlagte boliger i vest ligger utenfor
godkjent boligområde i kommuneplanen, inn på LNF – område. Dette er tidligere avklart i
plansaken;
Tidligere lå veien på utsiden av boligområde BF4, og lagde dermed en barriere mellom boligene
og LNF – området. Ut i fra et landskapshensyn er forelagte planforslag bedre, siden veien legges
bak boligene. Ut i fra en vurdering om privatisering av strandsonen, er private hager mot slike
soner lett et innslag som gjør at folk opplever området som privat. Dette avbøtes med at
avstanden til sjø er så pass stor at påvirkningen fra hagene avtar mot sjøen. Så lenge hagene ikke
vokser utenfor angitt boligområde, vil de fleste kunne passere komfortabelt uten at de føler at de
trenger seg på et privat uteområde.
Rådmannen registrerer at det i innsendte merknader blir sagt at eksisterende naustområde er
privatisert. Den rette fremgangsmåten for ulovlige tiltak i strandsonen eller bruksendringer som
ikke er godkjent, er å melde dette til kommunen som tilsynssaker. Kommunen vil deretter
undersøke om tiltaket er i strid med regelverket. Plansaken tar ikke stilling til eventuelle
ulovligheter. Disse behandles som egne saker.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal « fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet»
Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter i nærheten til planområdet. Det ligger derimot langt
fra sentrum og forskjellige typer sentrumsrelaterte aktiviteter, og er derfor basert på bruk av bil.

Området har dårlig kollektivdekning med bare 1 rute (221) som har stopp på Kalstøveien to
ganger om dagen på hverdager.
Det er lagt til grunn at det bygges ut eneboliger i dette området. Dette stemmer med anbefalt
boligtetthet i området, som ligger på 1,2 enheter per da. Dette åpner ikke for like stor variasjon i
familietyper som en forventer i tettere bebygde strøk.
Det er vurdert at planen sannsynligvis ikke har verken negativ eller positiv innvirkning på å
forebygge kriminalitet med bakgrunn i lokalitet og utforming.
Med det som er sagt over kommer planforslaget dårlig ut i vurderinger ut fra et
folkehelseperspektiv.
Planens forhold til private avtaler på eiendom gnr/bnr 83/28:
Gjennom private merknader er det blitt gjort oppmerksom på at det finnes private rettigheter på
eiendom gnr/bnr 83/28. Dette gjelder rettigheter til vann (borehull/oppkomme) som ligger under
regulert veg KV1 og tomt C. Privat avløpsløsning ligger under regulert snuhammer i enden av
KV1. Godkjenning av en detaljreguleringsplan vil ikke oppheve de private rettighetene.
Servitutter er å anse som privatrettslige avtaler som kommunen som reguleringsmyndighet ikke
trenger å ta hensyn til. Ved f. eks. søknad om oppfølging av ny bebyggelse innen det omregulerte
området vil kommunen som bygningsmyndighet måtte gi byggetillatelse i samsvar med planen,
selv om servitutten etter sitt innhold forbyr slik bebyggelse som reguleringsplanen gir anvisning
på. Så lenge servitutten består, risikerer imidlertid tiltakshaver å bli stoppet i gjennomføringen av
byggeplanene dersom servitutten blir påberopt av berettiget. Etter dagens rettstilstand vil
tiltakshaver i et slikt tilfelle være henvist til å måtte søke servitutten ekspropriert etter
oreigningsloven eller eventuelt avskipet etter servituttloven. Hvorvidt den eller de berettigede i
så fall vil ha krav på erstatning må avgjøres konkret.
Rettigheter til vann ble gitt i 1980, i forbindelse med bygging av boliger. De er altså eldre enn 20
år. Så vidt kommunen har fått opplyst er det ikke inkludert en klausul om at rettigheten
opphører når annen vannkilde er tilgjengelig. Det er siden lagt kommunal vannledning forbi
området, som alle husstandene fikk pålegg om å koble seg til.
I utgangspunktet vil Statens Kartverk bare slette servitutter når den eller de som er
rettighetshaver samtykker til sletting. Det er mulig å få slettet servitutter uten samtykke fra
rettighetshaver, men da bør saken være helt kurant og ukontroversiell. Det må redegjøres for og
dokumenteres at rettigheten ikke lenger er aktuell. Det blir trykt kunngjøring i avis, med frist for
å fremsette protester. Hvis ingen protesterer, blir servitutten slettet. Dersom det kommer
protester, og Statens Kartverk finner at protestene ikke er åpenbart grunnløse, blir
slettebegjæringen avvist.
En kan også gå til jordskifteretten og kreve avskiping eller eventuelt omskiping (flytting), av
servitutten. En må påregne noe saksbehandlingstid.
For reguleringsplanen betyr dette at før gjennomføring av planen, må de private rettighetene
oppheves eller flyttes, hvis servituttene blir påberopt. Dette er en prosess utenom plansaken,

mellom de private partene. Siden saken er så omtvistet mellom partene, er det ikke sannsynlig at
en kommer til en minnelig løsning.
Økonomi/ gjennomføring av planen:
Det er uvisst om planforslaget er økonomisk gjennomførbart. Ny adkomstvei i seg selv er
beregnet til 2,2 millioner uten avløpsanlegg, mens adkomstvei og avløpsanlegg er beregnet i en
grovkalkyle som vist over på rundt 5,4 millioner. Det er og har vært en forutsetning i
planarbeidet at avløp føres sørover til kommunalt renseanlegg og-utslipp.
Boligene i planområdet har i dag privat avløpsløsning, og det er ikke en prioritet for Karmøy
kommune at disse skal tilkobles kommunalt nett med det første. Det er derfor ikke sannsynlig at
Karmøy kommune vil igangsette et arbeid for å legge avløpsledninger til Kalstø. Ut i fra dette, vil
de private være den mest sannsynlige utbyggeren av avløpsledningen, der kostnadene skal
fordeles på 6 enheter. Enheter innenfor BF1 vil ikke få nytte av veien i forelagte planforslag, og
de kan derfor ikke bidra til kostnadsfordeling for den. De vil ha samme krav til avløpsanlegg
sørover.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg for tekniske saker 1.gang i
møte den 21.10.14 - sak 177/14 og følgende vedtak ble fattet:

1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 1.gangs behandling forslag til reguleringsplan
4052 for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart datert 23.10.14).

2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere varsles. Jf. plan- og
bygningslovens § 12-10 og § 5-2.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 18.12.14. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Haugaland Kraft ................................................................ 12.11.14
2. Fylkesmannens miljøvernavdeling.................................. 28.11.14
3. Statens vegvesen, Rogaland vegkontor .......................... 08.12.14
4. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen ................. 09.12.14
5. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen ................. 22.05.15
B. Private merknader:
1. Olaug Signe Iversen .......................................................... 12.11.14
2. John Terje Simonsen .......................................................... 17.12.14
3. Nils Wergeland Krog ........................................................ 19.12.14
4. Nils W. Krog med flere ..................................................... 19.12.14
Saken ble etter at fristen for offentlig høring var gått ut lagt i bero i påvente av en avklaring og
mulig løsning i forbindelse med arkeologiske undersøkelser i planområdet. Det ble avholdt et
møte 12.5.2015 med tiltakshaver og fylkeskommunens kulturavdeling for å avklare forholdet og

finne en mulig løsning. Etter at det ble klart at det var mulig å løse forholdet rundt kulturminnet
i plansaken, ble saken gjenopptatt.
Forslaget ble behandlet 2.gang i møte den 27.08.15 - sak 104/15 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs
anbefaling.
2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles. Jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 22.10.15. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget etter 2. utlegging til offentlig
ettersyn:
A. Uttalelser:
1. Statens vegvesen, region vest........................................... 06.10.15
2. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ...... 16.10.15
B. Private merknader:
1. John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 22.10.15
2. COWI på vegne av Torhild Kalstø, 22.09.15
3. Olaug S. Iversen, 21.10.15
4. Olaug Signe Iversen, 22.10.15
5. Nils W. Krog med flere, 22.10.15
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslaget ble behandlet 3.gang i møte den 10.12.15 - sak 150/15 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg for teknisk og miljø viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne
uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs
anbefaling.

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

3. Dersom det ikke kommer inn merknader med nye momenter, anses behandlingen i
hovedutvalg for tekniske saker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 10.02.16. Gassco
og Statoil fikk utsatt frist til å komme med merknad til planarbeidet. Det er innkommet følgende
uttalelser og merknader til planforslaget etter 3. utlegging til offentlig ettersyn:

A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen 05.02.16
2. Fylkesmannen i Rogaland ........................................ 08.01.16
3. Statens vegvesen, region vest ................................... 22.12.15
B. Private merknader:
4. Olaug S. Iversen ......................................................... 10.02.16
5. Nils W. Krog .............................................................. 09.02.16
6. Nils W. Krog .............................................................. 09.02.16
7. Nils W. Krog .............................................................. 09.02.16
8. John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen……… 09.02.16
9. Gassco og Statoil……………………………………... 22.02.16
Sammendrag av uttalelser som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med
den administrative vurdering, vedlagt.
Forslaget ble behandlet i kommunestyremøte den 02.05.16 – sak 40/16 - og følgende vedtak ble
fattet:
Planen sendes tilbake til administrasjonen og kommunestyret ber om en redegjørelse på
innholdet i avtalen med Statoil (inngått i april 2000) og hvilke konsekvenser det innebærer
i forhold til boligbygging i planens område.
Forslaget ble behandlet i kommunestyremøte den 19.09.16 – sak 86/16 - og følgende vedtak ble
fattet:
Hele saken sendes tilbake til administrasjonen med retningslinjer om at planen skal
omarbeides og at de boligene som ligger innenfor sikringssonen skal tas ut.
Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 5.gang i møte den 08.12.16 - sak
184/16 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til teknisk sjefs vurdering og vedtar endringer i
planforslaget i samsvar med kommunestyrets vedtak av 19.09.16 – sak 86/16.
2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 15.02.17.
1 privat samt Gassco AS fikk utsatt frist til å gi merknad.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:

1.
2.
3.
4.
5.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen 27.01.17
Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen .......... 09.02.17
Fylkesmannens miljøvernavdeling .......................... 24.01.17
Kystverket 2. distrikt. ................................................ 15.02.17
Statens vegvesen, Rogaland vegkontor ................... 13.02.17

B. Private merknader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nils W. Krog med flere ............................................. 07.03.17
Nils W. Krog .............................................................. 07.03.17
Tove Havaas ............................................................... 19.02.17
John T. Simonsen og Liv Marit Simonsen ............... 15.01.17
Cowi, på vegne av Torhild Kalstø
10.02-17
Gassco AS
02.03.17

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget datert 24.01.2017. Se sammendrag av
innkomne uttalelser og merknader, 4. offentlige høring.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 6.gang i
møte den 27.04.17 - sak 55/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar plan 4052 slik den foreligger nå.
2. Hovedutvalg teknisk og miljø ber, om nødvendig, administrasjonen holde et
oppklaringsmøte med fylkesmannen.
Hovedutvalgets begrunnelse for vedtaket:
De forhold som Fylkesmannen nå kommer med innsigelse mot, har ligget uendret i planforslaget
fra 2014 og hovedutvalg teknisk og miljø finner det svært merkelig at innsigelsen kommer først
nå. Tiltakshaver har i 2,5 år trodd at disse punktene i planen var i orden og finner det svært
uryddig at innsigelsen kommer først nå.
I et eventuelt oppklaringsmøte med Fylkesmannen må man få en forklaring på hvorfor de kom
med disse innsigelsene så sent i prosessen.
Brev med forespørsel om møte ble sendt 19.5.2017, og møte ble avholdt 15.6.2017. Nytt forslag til
kart ble utarbeidet over sommeren og oversendt Fylkesmannen. Referat fra møtet er vedlagt
saken.
Det ble enighet om å gjøre følgende endringer i planforslaget:
Flytte ny adkomstveg til nye boliger slik at denne ikke deler et grøntområde.
Smalne inn adkomstveg fra 6 til 5 meter.
Som følger av å flytte adkomstvegen måtte kryss fra fylkesvegen inn til eksisterende boliger
legges noe om. Dersom en skulle opprettholdt krysset slik det var, ville det blitt to kryss ut i

fylkesvegen forholdsvis tett i hverandre. Slike løsninger gir vanskeligere og mer uoversiktlig
trafikkbilde.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 7.gang i
møte den 05.10.17 - sak 136/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser
og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling.

2. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere
varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 13.12.17.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:

A. Uttalelser:
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ........... 07.11.17
Fylkesmannens miljøvernavdeling ...................................... 02.11.17
Statens vegvesen, Leikanger vegkontor ............................... 14.11.17
Karmsund Havn IKS .............................................................. 05.12.17
B. Private merknader:
Torhild Kalstø ......................................................................... 13.11.17 og 05.12.17
Geir Kalstø .............................................................................. 24.11.17
Elin Kvalavåg Sørvaag og Frode Sørvaag ........................... 13.12.17

Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 8.gang i
møte den 27.02.18 - sak 30/18 og følgende vedtak ble fattet:
Saken trekkes og sendes tilbake til administrasjonen.
Administrasjonen har gjennomgått plansaken på nytt, deriblant sett på rammene rundt
planforslaget. Etter 4 år har det kommet flere nye planer, deriblant overordnede planer.
Administrasjonen anbefalte at planen ble avvist, ettersom den er i strid med flere overordnete
planer.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 9.gang i
møte den 2.10.18 - sak 112/18 og følgende vedtak ble fattet:
1)Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og
rettighetshavere varsles, jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10.

2. I ett folkehelseperspektiv er det svært positivt at det er lett å drive med
fritidsaktiviteter knyttet til friluftsliv i området. Selv om det er negativt for planen at
bebyggelsen mest sannsynlig blir bilbasert, mener hovedutvalg teknisk og miljø at den
positive siden med friluftsliv vektes tyngre.
3. Planen har vært til behandling i hovedutvalg teknisk og miljø/kommunestyret 10
ganger tidligere og har gjennomgått betydelige endringer og tilpasninger til krav siden
2014. Ut fra en helhetsvurdering, hvor også historikk vektlegges, mener hovedutvalg
teknisk og miljø at fordelene med å legge ut planen er klart større enn ulempen.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 28.11.18.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
6. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen .... 27.11.18
7. Fylkesmannen i Rogaland ................................................ 27.11.18
8. Statens vegvesen, region Vest .......................................... 20.11.18
B. Private merknader:
5.
6.
7.
8.
9.

Tove Havaas ...................................................................... 28.11.18
Frode Sørvåg ...................................................................... 27.11.18
Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen .................... 28.11.18
Margaretha Hederen ......................................................... 27.11.18
Nils W. Krog, Margaretha Hederen, Frode og Elin Sørvåg,
Magne Tørresdal, Kenneth Stigen
28.11.18

Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Det opplyses for ordens skyld om at det
bare er innkomne merknader og uttaler fra siste offentlige ettersyn (offentlig ettersyn nr. 6) som
er vedlagt saken. Det er sammendrag og kommentarer til tidligere merknader og uttaler, men det
er blitt så mange merknader at det vil være upraktisk å legge alle ved i saksfremlegget. De ligger
ved saken som eget vedlegg.

Rådmannen vil bemerke:
Rådmannen vil påpeke at det i løpet av tiden denne planen har vært behandlet, har blitt vedtatt
overordnete planer som dette planforslaget er i strid med. Dette gjelder først og fremst
kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, og kommunedelplanen for klima og transport.
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet har som blant annet mål å sikre allmennheten
tilgang til område for fysisk aktivitet, flere aktive medlemmer i idrettslagene, at flere innbyggere
driver fysisk aktivitet og økt hverdagsaktivitet. Forelagte planforslag legger opp til utbygging i et

område som ikke har tilgang på tilrettelagte treningsområder i sykkel- eller gangavstand. Dette er
i strid med målet om økt hverdagsaktivitet, som forutsetter at folk i økt grad bruker gange – eller
sykkel til gjøremål i hverdagen.
Kommunedelplanen for klima og transport har blant annet som mål å fortette eksisterende by- og
tettstedsområder, redusere utbyggingen av landbruks-, natur- og friluftsområder, arbeide for en
nullvekst i personbiltransporten, og i økende grad tilrettelegge for transportformer som gange,
sykkel og kollektiv.
Planområder er avsides og ikke i tilknytning til noen av byene eller tettstedene i kommunen. En
kan ikke kalle de eksisterende boligene i områdene et tettsted, da de ikke oppfyller to av de tre
elementene som utgjøre definisjonen av et tettsted:
 Minimum 200 innbyggere
 Minsteavstand mellom boligene som ikke overstiger 50 meter
 En bymessig næringsstruktur
Dette utgjør et problem, fordi det forutsetter bruk av bil for å bo i området. Dette er i strid med
de overordnete målene som er vedtatt i kommunedelplanene. Kommunen må også vurdere at
slik spredt bebyggelse på sikt medfører utgifter for kommunen. Dette kan være i form av utgifter
i forbindelse med vedlikehold av teknisk infrastruktur som vei, vann, og avløp, eller utføring av
kommunale tjenester som renovasjon, skoleskyss, hjemmetjenester og liknende.
Rådmannen vil også advare om at punkt to i hovedutvalgets begrunnelse for å legge
planforslaget ut på ny høring og fortsette planarbeidet, er svært tynn. Fritidsaktiviteter kan man
holde på med i tettsteder og byer i like stor grad eller større grad, enn man gjør langt fra
fasiliteter. Friluftsliv i fjell og utmark er i Norge like lett tilgjengelig fra de største byene som fra
bygdene rundt om kring. Det er dessuten langt mer til folkehelse og vurdering av god folkehelse
enn om folk kan drive friluftsaktiviteter i sitt nærområde. Dersom planforslaget blir påklaget, er
dette et punkt som ikke vil holde under ettersyn, og Rådmannen anbefaler at det ikke tas med i
eventuelle begrunnelser for vedtak.
Det er blant flere av de som allerede bor i planområdet sterk motstand til planforslaget. Dette er
et forhold mellom forslagstiller og de lokale beboerne, men Rådmannen vil påpeke at det ikke vil
gjøre gjennomføringen av planforslaget enklere. De privatrettslige forholdene må løses mellom
partene før planforslaget kan gjennomføres.

Rådmannens konklusjon:
Dette planforslaget har møtt stor motstand, større enn det som er normalt i en plansak i
kommunen. Det har derfor pågått over lengre tid enn det som er vanlig. I løpet av den tiden har
kommunens syn på ulike overordnete mål endret seg, og det er vedtatt andre planer enn de som
var gjeldende ved oppstart av planarbeidet.
Rådmannen kan ikke anbefale kommunestyret å vedta planer som er i strid med flere
overordnete kommunale planer. Det er Rådmannens oppgave å fremlegge forslag som er i
samsvar med kommunens overordnete mål, i tråd med plan- og bygningsloven og

forvaltningsloven. Det er gitt i enhver plansak at kommunens vurderinger frem til godkjenning
av plan er foreløpige og faglige. Dette innebærer at ny informasjon eller nytt regelverk underveis
i planprosessen kan endre kommunens vurdering av en sak. Det er det som har skjedd i denne
saken.
Når det er sagt, så er planforslaget i teorien gjennomførbart. De innsigelser som er kommet inn er
det funnet løsninger for, og planforslaget er justert for å ta høyde for sikringssonen rundt
gassrørledningen. Det er ikke registrerte arter eller miljø som krever spesielle hensyn i
planområdet, bortsett fra bekken som er ivaretatt. Kulturminnet er ivaretatt gjennom
båndleggingssonen og planbestemmelsene.
Dersom kommunestyret finner grunn til å fravike overordnete planer, kan et forslag til vedtak se
slik ut:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser
(vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret begrunner vedtaket dersom Rådmannens anbefaling
ikke vedtas. Begrunnelsen må inneholde en forklaring på hvorfor kommunestyret ønsker å gå
imot overordnete planer, og hvorfor akkurat denne planen skal anses som et unntak fra alle
andre planer som behandles. Mangel på begrunnelse kan føre til opphevelse av vedtak om
godkjenning, dersom planen påklages. Begrunnelsen må også være relevant, og helst ikke skape
presedens for andre saker.

Rådmannen i Karmøy, 15.05.2019

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.
Det gjøres oppmerksom på at for lesbarhetens skyld er merknader og uttalelser fra tidligere
offentlige ettersyn flyttet til et eget vedlegg.
Merknader og uttalelser til 6. gangs offentlige ettersyn:
Offentlige uttalelser:
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 27.11.2018:
Fylkesrådmannen viser til tidligere uttalelser i saken. Har ingen ytterligere merknader til planen.
Fylkesmannen i Rogaland, 27.11.2018:
Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader i saken.
Statens vegvesen, region vest, 20.11.2018:
Statens vegvesen har ingen nye merknader.

Private merknader:
Frode Sørvaag, 27.11.2018:
Det fjøres oppmerksom på at gnr/bnr 28/150 har tinglyst rett til vannuttak fra borehull på gnr/bnr
83/28. Borehullet befinner seg sentralt på det som betegnes som tomt C. Vi ber om at
planforslaget endres.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til gjennomgang av private rettigheter/heftelser på gnr83 bnr 28 i
saksfremlegget. Slike private forhold er ikke nødvendigvis i veien for en reguleringsplan. De må
ordnes opp dersom berettigede påberoper seg servitutten, men de er ikke til hinder for at planen
kan vedtas med punkter som er i strid med de private servitutter.
Tove Havaas, via Jeanette Fossum, 28.11.18:
Ønsker at hennes to eiendommer, gnr/bnr 83/102 og 83/177 skal forbli uberørt, slik det var når
hun kjøpte dem. Opplyser at hun også har kloakk på vist lekeområde som må hensyntas.
Rådmannens kommentar:
Eiendom 83/102 er vist til bolig, siden den er bebygd allerede. Eiendom 83/177 er vist til
grøntområde, i tråd med kommunestyrets vedtak 19.09.16 – sak 86/16. Rådmannen viser ellers til
sin gjennomgang av privatrettslige avtaler i et område som reguleres i saksfremlegget (under
overskriften: Planens forhold til private avtaler på eiendom gnr/bnr 83/28).

Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 28.11.2018:
Vår hovedinnvending til reguleringsplanforslaget er at alle arealer som per dags dato er regulert
til boligformål på vår eiendom «eksproprieres» til fordel for utbyggers behov for grøntareal slik
at vår eiendom i sin helhet blir liggende i LNF. I praksis vil vi miste alle muligheter for å utvikle
vår eiendom med tanke på boligutbygging. Gnr/bnr 77/1 FBF1 har fått beholde sin status som
fritidsbolig.
Som det fremkommer av kommuneplanen har Statoil med sitt anlegg på Kalstø ført til at store
arealer allerede er båndlagt og begrenser vår mulige utnyttelse av eiendommen (gnr/bnr 77/2).
Rådmannens kommentar:
Disse forholdene har vært tidligere kommentert i plansaken. Areal på eiendom 77/2 som i
kommuneplanen er regulert til bolig, ligger innenfor sikringssonen til gassrørledningen. På
bildet under vises dette tydelig. Det markerte området er eiendom 77/2. I sirkelen vises området
som i kommunen er vist til boligområde på eiendom 77/2. Resten av arealet er LNF -formål, med
unntak av noen områder i nord som er vist til tjenesteyting.

Kommunestyret vedtok 19.09.16 – sak 86/16 at boligområder innenfor sikringssonen skulle tas ut
av planforslaget. Det hadde ingenting med behov for grøntareal å gjøre, men alt å gjøre med
sikringssonen rundt gassrørledningen og samfunnssikkerhet. Uavhengig av om forelagte
planforslag vedtas eller ikke, vil det ikke tillates nye boliger innenfor sikringssonen, i tråd med
avtalen som Karmøy kommune inngikk med Statoil 15.02.2000. Resterende areal på eiendom
77/2 er ikke vist til boligformål, og vil heller ikke kunne nyttes til dette med mindre det skjer en
endring av formålet i kommuneplanen. Eksisterende boliger og hytter er vist med det formålet de
er godkjent som og er i bruk til.

Margaretha Hederen, 27.11.2018:

Vil opplyse at det siste reguleringsplanforslaget for gnr/bnr 83/28 m. fl innebefatter en veitrase
som er lagt så å si midt oppå tinglyst vannrett for gnr/bnr 83/150. I tillegg vil
grunn/sprengingsarbeider kunne skade vannåren som vannretten gir tilgang til. Dette må tas
hensyn til.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til gjennomgang av private rettigheter/heftelser på gnr83 bnr 28 i
saksfremlegget. Slike private forhold er ikke nødvendigvis i veien for en reguleringsplan. De må
ordnes opp i før gjennomføring av planen, men de er ikke til hinder for at planen kan vedtas med
punkter som er i strid med de private servitutter. Videre viser Rådmannen til sin kommentar til
saken, om forholdet mellom planen og de etablerte beboere i området.
Samlet merknad fra Nils W. Krog, Margaretha Hedren, Frode og Elin Sørvåg, Magne Tørresdal
og Kenneth Stigen, 28,11.2018:
Det vises til administrasjonens vurdering av planforslaget, og sier seg enig i flere av
vurderingene. De vil påpeke at forslaget vil få en minsteavstand fra sjø til boligtomt på 36 meter.
Dette, kombinert med terreng vil gjøre at det ikke er mulig å passere bebyggelsen uten at man
føler at man kommer inn på privatisert område. Selve strandområdet er privatisert og innbyr ikke
til passering.
Merknaden inneholder også en del stilet direkte til hovedutvalget for tekniske saker og miljø.
Rådmannen gjengir ikke det her, da dette ikke er til plansaken, men til det politiske organet.

Oversikt over vedlegg:
Merknader
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Skisse til teknisk plan
Oversiktskart
Utsnitt av kommuneplanen
Avtale
Kart til avtale
Kv1 kladd
Samlet oppsummering av tidligere innkomne merknader, og kommentarer

Samlet oppsummering av tidligere innkomne merknader og uttalelser, og kommentarer.
Offentlige uttalelser etter 1. gangs offentlig ettersyn:
Haugaland Kraft AS, 12.11.14
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet. Vi
vil kunne uttale oss om aktuelle nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete
planer om behov for dette foreligger.
Teknisk sjefs kommentar:
Uttalen er tatt til etterretning.
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, 28.11.14
Ingen vesentlige merknader.
Statens vegvesen, region vest, 08.12.14
I kryss for f_KV1 mangler det siktsone i nordlig retning. Ber om at det legges inn. Statens
vegvesen har ingen nye merknader i forhold til tidligere uttalelser.
Teknisk sjefs kommentar:
Krysset er flyttet sørover og siktsone lagt inn i begge retninger.
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelinga, 09.12.14:
Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv har behandla planen som
sektormyndighet innenfor kulturarv. I ett av områda ble det vurdert at det var potensiale
for funn av automatisk freda kulturminne og at det var behov for kulturhistorisk
registrering.
I fremlegg til plan er det området som er vurderte som potensialet for arkeologiske
kulturminne, foreslått regulert til LNF_R område der det ikke skal være inngrep. Dette gir
ikke et sterkt nok vern for eventuelle uoppdagede automatisk fredete kulturminner og vi
vil med dette varsle om innsigelse til planen. Innsigelsen kan bli trukket tilbake på vilkår
av at en:
 Tar området som i fremlegget er regulert til LNF – R, ut av planen, alternativt
regulerer det området som i planen nå ligg inne som LNF – R til naturområde med
bestemmelser.
 Gjennomfører de kulturhistoriske registreringene på det området som er regulert til
kjøreveg, KV1.
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelinga, 22.05.15:
Rogaland fylkeskommune viser til tidligere korrespondanse i saka, samt til
kulturhistoriske registreringer som ble gjennomførte i området 20.04.15. Rogaland
fylkeskomme, ved seksjon for kulturarv, har vurdert fremlegg til reguleringsplan som
sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Innenfor planområdet ble det ved registrering påvist en ny lokalitet ID 212685
steinalderlokalitet.

Vi vil gjøre oppmerksomme på at dersom tiltakshaver ikke ønsker å søke om dispensasjon
fra fredningsbestemmelsene i Kulturminnelova, så må kulturminnelokalitet med ID 212685
med fem meters sikringssone markeres i plankartet med hensynssone H730 i kombinasjon
med LNF – R, eventuelt grøntområde med tilhørende reguleringsbestemmelse:
Hensynssone for båndlegging etter Lov om kulturminner, H730: Innenfor hensynssone for
båndlegging etter Lov om kulturminne fins der et fornminnefelt med ID 212685. Det er ikke tillatt å
sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, eller utilbørlig skjemme kulturminna eller gjøre noen
form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor
område må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminne §§ 3 og 8.
Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.
Planen må endres slik at KV1 blir lagt lenger øst og det ikke blir gjort tiltak innenfor
hensynssonen H730.
Dersom Karmøy kommune ikke endrer bestemmelsene og plankart i tråd med de ovenfor
nevnte merknadene er dette brevet å se på som en adminiastriv innsigelse til planen.
Teknisk sjefs kommentar:
Planforslaget er endret slik at kulturminnet er vist som hensynssone H730_1 over LNF naturområde, med tilhørende bestemmelse. KV1 er flyttet østover og nødvendige
justeringer av boligområder er gjort for å tilpasse planforslaget etter endringen.
Private merknader etter 1. gangs offentlig ettersyn:
Olaug Signe Iversen, 12.11.14
Det opplyses om at nye bolighus skal plasseres på lavere terreng enn eksisterende. I tilfelle
flomfare står det at planlagt utbygging er på høyere nivå enn eksisterende bygninger og
innebærer såleis ikke økt risiko. Hvordan skal dette forstås?
Hvor vil den planlagte innkjørselen bli lagt? Jeg kommer til å bli plaget av trafikkstøy.
Hva med vann og kloakk? Jeg støtter Gassco sin begrunnelse for fraråding til utbygging.
Teknisk sjefs kommentar:
Bebyggelsen i felt BF4 kommer lavere i terrenget enn bebyggelsen på felt BF3. Det er
fastsatt koter (høyder) for hvor grunnflaten til bygningene skal stå. Høydene er satt på hver
enkelt tomt i forhold til direkte bakenforliggende bebyggelse. Med andre ord, tomt D
ligger lavere i terrenget enn bygning på 83/153, men høyere enn bygning på 83/150. Alle
disse bygningene ligger så høyt i terrenget at flomfare relatert til sjø i liten grad er aktuelt.
Den planlagte innkjørselen er vist i plankartet. Vann og kloakk er vist i skisse til teknisk
plan. Vann hentes fra eksisterende ledning i Kalstøvegen mens avløp skal kobles til
kommunalt nett i sør. En endelig løsning for vann og kloakk må utarbeides i en teknisk
plan, som utarbeides etter at planforslaget er godkjent. Trafikken til og fra de nye boligene
vil ikke bli så stor at den utløser behov for tiltak mot vegtrafikkstøy jf. T – 1442
retningslinjer for støy i arealplanlegging. I foreliggende forslag blir antall boenheter
redusert innenfor sikringssonen til det anbefalte antall, fem boenheter.

John Terje Simonsen, 17.12.14
Eier av 77/2. Jeg vil påpeke at jeg ikke er interessert i å dele opp eiendommen. Planlegging
av de nye husene vil bygge inne de som allerede bor der. Det bes om at det tas hensyn til
sikkerheten. Veien til Kalstø vil ikke tåle en økning i trafikken uten en betydelig utbedring.
Teknisk sjefs kommentar:
Kjørevei KV1 som i tidligere forslag gikk nord over eiendom 77/2 er flyttet sørover og ut av
eiendommen. Eksisterende bebyggelse vil fortsatt ha atkomst ut KV2, så de blir ikke
innebygget. Antall boenheter innenfor sikkerhetssonen reduseres for å ivareta
samfunnssikkerheten. Veien til Kalstø er en fylkesvei, og det er Statens vegvesen som er
veimyndighet. De har ikke kommet med merknader til vegstandarden eller fremmet
rekkefølgekrav om utbedringer på denne strekningen.
Nils Wergeland Krog, 19.12.14
Takvinkel: Krav om takvinkel mellom 30 og 45 grader kommer i konflikt med
undertegnedes bolig som har store takflater. En slik bestemmelse vil kunne begrense min
mulighet til påbygging/endringer av huset og eventuelle fremtidige bygg.
Snuhammer:
Den planlagte snuhammer på KV2 som ligger nærmest fylkesvegen er lagt på min
eiendom. Der kan den ikke ligge, da dette medfører at jeg må rive en eksisterende bod og
avstå arealer til tiltakshaver som er uaktuelt.
KV2: I forbindelse med overtagelse av min bolig ble det åpenbart at tilkomst og parkering
ikke var i henhold til kommunale krav. Det ble derfor oppmålt et tilleggsareal i det
nordøstre hjørnet som skulle fungere som tilkomst/parkeringsplass for 83/147. Jeg ber om
at KV2 utvides slik at det dekker faktisk tilkomst til min bolig. I senere tid har for øvrig
tiltakshaver nedlagt eksplisitt forbud mot å benytte alt annet areal enn mitt eget til
parkering.
Ny boligtomt: Det vises til tidligere innspill angående ny boligtomt og teknisk sjef sin
uttalelse om at tomter som skal etableres kan vises i plankartet. Det synes ikke å være noen
prinsipiell forskjell på min foreslått tomt og andre. Jeg ber derfor om at min tomt tegnes
inn i planen som fremtidig boligtomt slik det fremkommer i mitt tidligere innspill av 19.
februar 2014.
Teknisk sjefs kommentar:
Takvinkel: Planbestemmelsene er endret til at påbygg etc. på eksisterende boliger skal ha
samme takvinkel som eksisterende bygningsmasse.
Snuhammer: Det er ikke vist snuhammer annet enn i enden av KV2, mellom lekeplass L1
og eiendom 83/152. Det var vist en avkjørsel i tidligere planforslag, men denne er på
bakgrunn av denne merknaden tatt ut av planforslaget og erstattet med en
inn/utkjørselspil.
KV2: Det er ikke praksis i Karmøy kommune å regulere hvor på private
eneboligeiendommer parkeringen skal skje. Det er heller ikke praksis å regulere inn

oppkjørselen til enkeltbostader med mindre det er helt spesielle tilfeller. De blir som regel
bare markert, enten med en avkjørsel noen meter inn fra samlevegen, eller en avkjørselpil.
Søknad om avkjørsel fremgår av situasjonskart i forbindelse med byggesøknad og skal
følge kommunale normer. Det er vist ut/innkjørselspil i plankartet siden undertegnede på
merknaden ikke ønsket avkjørselen vist over sin eiendom. Private tvister om parkering
eller lignende blir ikke behandlet i plansaker.
Ny boligtomt:
Det er en prinsipiell forskjell mellom Krogs eiendom og de andre boligtomtene som er
tegnet inn på plankartet. Krogs foreslåtte tomt har ikke atkomst slik plankartet ligger nå.
Alle tomter vist i et plankart skal ha atkomst. Eier har selv påpekt at det var problemer med
parkering på eiendommen slik den lå før det vart lagt til areal, så da vil det bli et større
problem dersom tomten deles. Alle tomter til eneboliger skal ha to parkeringsplasser samt
snuplass på egen eiendom. Foreslåtte tomt vil også medføre at tomten for eksisterende
boliger etter deling vil få problem med planforslagets foreslåtte BYA. Parkering og
snuplass regnes med i BYA. I forhold til tomtegrenser skal i utgangspunktet
minimumsavstanden for å ivareta brannkrav være 4m fra bygninger på eiendommen til
grensen til neste eiendom. Siden begge de potensielle eiendommene i innspill av 19.
februar 2014 vil ha mangler/avvik i henhold til kommuneplanbestemmelser, foreslåtte
reguleringsbestemmelser samt plan- og bygningsloven er ikke den foreslåtte grensen vist i
plankartet. Dette hindrer ikke grunneier i å søke om fradeling uavhengig av
reguleringsplanen.
Nils W. Krog med flere, 19.12.14
Punkt 1, ny kloakk:
Det bes om at tiltakshaver klargjør om man har til hensikt å følge teknisk sjef sitt pålegg
om etablering av ny avløpsledning som må tilkobles kommunalt nett, eller om det
planlegges for en løsning med felles slamavskiller med tilhørende utslipp til sjø.
Punkt 2, eksisterende kloakk:
Eksisterende kloakkanlegg må legges inn i teknisk plan, og eventuelle behov for
endring/inngrep må kartlegges og nevnes i punkt 4.7, 5.2.2 samt 6.3.3.
Punkt 3, trafikksikkerhet
Vi ber om at tiltakshaver vurderer vår foreslåtte trase som en trafikksikker tilkomst for
myke trafikanter fra det nye og eksisterende feltet til fylkesvegen.
Punkt 4, sperresone for gass
Det bes om begrunnelse på hvorfor tiltakshaver velger å ignorere den juridisk bindende
avtalen mellom Karmøy kommune og Gassco.
Punkt 5, behov for inngrep i LNF
Planen bes realisert innenfor de arealer som allerede er regulert til boligformål av Karmøy
kommune. Eventuelle nye tomter plasseres slik at de ikke blir behov for å omregulere LNF
– arealer til boligformål.
Teknisk sjefs kommentar;

Punkt 1, ny kloakk:
I skisse til teknisk plan er det vist at avløp skal føres sørover. Det er dette som er forslag for
løsning av avløp i plansaken, og det er denne løsningen plansaken forholder seg til. Den
endelige løsningen blir avgjort og utarbeidet i en teknisk plan, etter at plansaken er
egengodkjent.
Punkt 2, eksisterende kloakk:
Det er ikke så langt utarbeidet en teknisk plan. Det er laget en skisse til teknisk plan som
viser en mulig løsning for det nye anlegget. Fullstendig teknisk plan blir ikke utarbeidet
før detaljreguleringsplanen er godkjent. Skisse til teknisk plan viser hvordan avløpet er
tenkt ført sørover. Det private kloakkanlegget er allerede nevnt i punkt 4.7 Vann og
avløpsanlegg. Punkt 5.2.2 i planbeskrivelsen tar for seg ny bebyggelse, og sier klart at
avløpet skal til kommunalt nett, det gjelder også punkt 6.3.3. Den grønne stiplede linjen i
skissen viser hvor tenkt avløpsledning går, og det lille kartet på skissen viser hvor
kummen den må kobles på ligger. Planbestemmelsene stiller også krav om godkjent
teknisk plan før igangsetting. Detaljene rundt avløpsanlegget vil bli avklart i den tekniske
planen. Dersom tiltakshaver på et senere tidspunkt ønsker å foreslå en annen løsning enn
den som er foreslått i planforslaget, må det også tas i den fullstendige tekniske planen. De
eksisterende slamavskillerne er hensyntatt på plankartet og i planbestemmelsene.
Punkt 3, trafikksikkerhet
Teknisk sjef er noe usikker på hva som er hensikten med dette punktet. Det er ikke stilt
noen krav til opparbeidelse av fortau eller gang- sykkelveger i planforslaget (se
planbestemmelsene). Dersom den røde linjen er en tenkt gang- og sykkelveg er dette
unødvendig i forhold til at det bygges en ny kjøreveg i nord som skal betjene maks 12
boenheter. Fortau vurderes først ved 30 boenheter. Det er altså ingen grunn til å båndlegge
store areal med gang – og sykkelveg av trafikksikkerhetshensyn.
Punkt 4, sperresone for gass.
Teknisk sjef viser til sin vurdering av sikringssone 190_1 i saksfremlegget.
Punkt 5, behov for inngrep i LNF
Kommuneplanen er en nokså grovmasket arealplan. I detaljplanen er det noen tomter som
havner på grensen av boligområdet og som da blir liggende delvis i LNF – område. Ser en
derimot på detaljplanen i sin helhet, vil en se at et mye større areal blir detaljregulert til
ulike grøntformål som i kommuneplanen ligger som boligområder. De arealene av LNF
som blir ‘tatt’ for å legge til rette for de boligtomtene som havner på kanten av det
regulerte boligområdet, blir dermed gitt tilbake. Det er heller ikke snakk om arealer som er
i aktiv jordbruksdrift, eller som kan drives effektivt til jordbruk. Teknisk sjef anser det
dermed som et godt bytte at større sammenhengende arealer blir lagt ut som grøntområder
til friluftsaktiviteter. Den tomten som kommer nærmest sjøen er BF2, som havner nokså
nøyaktig 50m fra sjøen.

Uttaler etter 2. gangs offentlig ettersyn:
Statens vegvesen, region vest, 06.10.15:
Det kan se ut for at målsatt siktsone er tatt bort ved sist revidering av plankartet. Det antas
at dette bare er en glipp. Ber om at målsatt siktsone legges inn igjen på kartet.
Statens vegvesen har ingen øvrige merknader til planforslaget.
Teknisk sjefs kommentar:
Det var en glipp. Målsatt siktsone er vist i plankartet.
Fylkesrådmannen, 16.10.15:
Forslag til plan er sendt ut på ny høring fordi den er vesentlig endret. Endringer som er
gjort mellom 1. og 2. gangs behandling i kommunen er knyttet til kulturminnevern,
bevaring
av naturmiljø ved bekkeløp og retningslinjer for bygging av nye boliger innenfor
sikringssone for gassrørledning som løper gjennom området.
Endringene består i flytting av nordre atkomstvei mot sør og at maksimalt antall boenheter
innenfor sikringssonen er redusert fra 13 til 5.
Fylkesrådmannen mener at planen har fått en nødvendig tilpasning i henhold til de
merknadene som er kommet, og at planen derfor kan godkjennes slik den nå foreligger
Teknisk sjefs kommentar:
Uttalelsen er tatt til etterretning.
Merknader etter 2. gangs offentlig ettersyn:
John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 22.10.15:
Vi protesterer på at eiendommer gnr(bnr 77/2 og gnr/bnr 77/12) som er boligformål i
kommuneplanen, omreguleres til grønnstruktur.
Dersom reguleringsforslag 4052 blir vedtatt slik den nå er foreslått vil det i praksis bety en
betydelig verdiforringelse på de nevnte eiendommene. Anslagsvis er det snakk om et areal
på 77/2 og 77/12 som tilsvarer 4-5 boliger. Vi får ingen kompensasjon for denne
omreguleringen og vi er ikke forespurt om en slik omregulering er greit.
Dersom det er behov for grøntareal for å få reguleringsplanen vedtatt, får tiltakshaver ta av
egne arealer. Vi ber om at foreslåtte reguleringsplan endres slik at del av gnr/bnr 77/2 og
77/12 forblir uberørt av reguleringsplanen.
Teknisk sjefs kommentar:
77/12 blir endret til frittliggende fritidsbebyggelse i henhold til dagens bruk. Se kommentar
til merknad fra Olaug S. Iversen datert 21.10.15.

Arealet vist som boligområde i kommuneplanen og «omregulert» til grønnstruktur i
detaljreguleringen utgjorde totalt 4,4 da. Av dette ligger 1,6 da på 77/2. På grunn av
topografien med bekk og med en bergskrent opp til 77/12 som stedvis har en stigning på
1,5 høydemeter per lengdemeter, er dette et areal som vanskelig lar seg utnytte til
boligbebyggelse.
Eier av 77/12 har i tidligere merknad datert 17.12.14 sagt at han ikke ønsket atkomstveien
lagt over sin eiendom. Merknaden ble da tatt til følge. Det betyr at det ikke er vist
atkomstvei til dette arealet i plankartet. En atkomstvei måtte alternativt ha kommet direkte
inn fra Kalstøvegen, som igjen vil ta av areal til potensielle boliger. Gitt hvordan
eiendomsgrensene er i dette området, vil det ikke bli plass til en bolig mellom
bergskrenten, eventuell vei og hensyn til bekken.
Merknaden tas ikke til følge på punkt gjeldende eiendom gnr/bnr 77/2.
Dersom Simonsen mener deres eiendom blir vesentlig redusert i verdi som følge av
reguleringen, kan de søke erstatning etter § 15-3 i plan- og bygningsloven. Slike krav må
fremmes innen det er gått tre år av at en reguleringsplan er vedtatt. Dette forutsetter at
reguleringsplanen vedtas.

COWI på vegne av Torhild Kalstø, 22.09.15:
Vi ønsker en bekreftelse fra Karmøy kommune på at
- det vil være mulig å fradele nye eneboligtomter innenfor område BF1/ B1-1 selv om denne
er regulert til eksisterende bolighusbebyggelse og det ikke er vist vegatkomst til nye
boligtomter innenfor område BF1 (nord og øst for 83/160)
- at løe/driftsbygning på 83/28 kan rives etter søknad selv om denne er markert som
bebyggelse som inngår i planen.
- at boligtomt på gnr/bnr 83/177 kan bebygges selv om denne er angitt innenfor område satt
av til
"Eksisterende bolighusbebyggelse» og denne ikke har fått ført frem veg til
eiendomsgrensen i vest.
Teknisk sjefs kommentar:
Avkjørsel er vist inn til 83/177.
Løe på 83/28 er vist som en bygning som inngår i planen. Dette betyr at den kan bevares,
ikke nødvendigvis at den skal bevares. Teknisk sjef opplyser for øvrig at løen er et B –
objekt i SEFRAK registeret. Alle saker som vedrører slike bygninger skal oversendes
fylkeskommunens kulturminneavdeling for uttale, i henhold til kulturminnelovens § 25.
Det er mulig å fradele nye boligtomter ut fra 83/160 selv om de ikke er vist i
reguleringsplankartet. Det er vist veiatkomst frem til boligfelt BF1 og eiendom 83/160.
Dersom eier av 83/160 på et senere tidspunkt ønsker å skille ut tomter på sin eiendom må
han/hun dokumentere at disse eiendommene vil ha veiatkomst i sin søknad om utskilling.

Olaug S. Iversen, 21.10.15:

Jeg har fått beskjed om at det er ny reguleringsplan utarbeidet nær min eiendom og hvor
jeg blir sterkt berørt slik at min eiendom faller i verdi. Jeg har ikke fått varsel om dette. Jeg
har innsigelse mot at deler av min eiendom gnr 77 bnr 12 blir omregulert til grønnstruktur.
Jeg er fortiden bortreist og kommer tilbake over helgen med fyldig innsigelse.
Teknisk sjefs kommentar:
Iversen er oppført som part i saken i kommunens arkiv. Parter er oppført med adresse de
selv har oppgitt eller adresse hentet fra folkeregisteret. Alle parter i saken har blitt tilsendt
varsel i brevform siden saken startet. Saken har også vært varslet i avis og på nett.
Teknisk sjef gjør oppmerksom på at private ikke kan fremme innsigelser, men komme med
merknader til plansaker.
På grunn av restriksjoner i antall boenheter som kan anbefales oppført innenfor
sikringssonen er det ønskelig at hele området som ligger som boligområde i
kommuneplanen blir detaljregulert. Dette er det eneste området som er vist som
byggeområde for boliger innenfor sikringssonen før man kommer til østsiden av Karmøy.
Der er byggeområdene for bolig allerede detaljregulert. Dette er viktig for at kommunen
skal ha kontroll over hvor mange boliger som faktisk blir oppført innenfor sikringssonen.
Eiendom 77/12 er «delt» av reguleringsgrensen. Noe ligger innenfor og noe ligger utenfor
detaljplanens grenser. Dette er en følge av at kommuneplanens formålsgrense går tvers
gjennom eiendommen og detaljreguleringens grenser følger samme grense som denne i
nordøst.
Merknaden tas til følge ettersom dette gjelder et etablert forhold og eiendom 77/12 vises
som eksisterende fritidsbebyggelse. Atkomst er nord for planens grenser.
Teknisk sjef takker for at Iverson gjorde oppmerksom på at hun muligens ikke ville kunne
overholde fristen for merknader. Det er viktig for behandlingen av plansaker at private sier
sin mening og kommer med merknader. Merknader som kommer inn etter fristen uten at
undertegnede har gjort oppmerksom på forsinkelse, og fått utsettelse på frist, blir ikke
behandlet.

Olaug Signe Iversen, 22.10.15:
Jeg kan ikke se at jeg har fått noe skriftlig fra dere eller fra utbygger om at deler av min og
min nabo sine eiendommer omreguleres til «grønnstruktur» uten varsel og uten noe
kompensasjon til oss. Jeg protesterer herved på at arealer på min eiendom 77/12 som i dag
er regulert til boligformål omreguleres til grønnstruktur slik det fremgår av forslaget.
Dersom reguleringsplan 4052 blir vedtatt slik den nå er foreslått vil det i praksis si at våre
eiendommer får en betydelig verdiforringelse som jeg finner helt urimelig. Jeg får ikke
mulighet til å benytte min eiendom slik jeg har gjort tidligere og som jeg har rett til.

Vi er aldri blitt forespurt av utbygger om en slik omregulering er greit for oss begge.
Hvordan kan det ha seg at man bare tegner inn nye soner på reguleringskartet uten å
spørre eierne? Vi mener Karmøy kommune må avvise planforslaget.
Dersom det er behov for grøntareal for å få reguleringsplanen vedtatt får utbygger ta av
sitt eget areal til dette. Slik forslaget til reguleringsplan er nå er det bare utbygger som får
verdistigning ved salg av tomter og tjener på dette mens vi naboer taper samme mulighet.
Jeg ber om at forslaget trekkes tilbake slik at det som gjelder i kommuneplanen forblir
uberørt.
Jeg ber om at all korrespondanse fra Karmøy kommune til meg skal sendes skriftlig i brevs
form.
Teknisk sjefs kommentar:
Som tidligere kommentert er det sendt ut brev til alle berørte parter med varsel om
planoppstart, og ved hvert offentlige ettersyn. Varselet opplyser om planarbeidet, og hvor
man kan finne mer informasjon. Saksbehandlere i plansaker sender kart og
saksdokumenter i posten dersom dette blir etterspurt.
Planforslagets grenser har vært uendret siden planoppstart. Berørte parter har hatt full
anledning til å uttale seg om planforslagets kart og fordelinger av arealformål ved
planoppstart og i to utlegginger til offentlig ettersyn.
Detaljreguleringsplanen viser stort areal som naturformål, så folks behov for
rekreasjonsmuligheter i grøntområder er ivaretatt.
Når det kommer til å forkaste et privat planforslag er dette noe som det trengs svært
overtalende grunner til å anbefale fra administrasjonens side. Forutsatt at planforslaget er i
overensstemmelse med lovverk og følger opp hovedtrekkene i kommuneplanen og/eller
gjeldende detaljreguleringsplaner, vel å merke. Dersom en plan følger opp hovedtrekkene i
kommuneplanen kan tiltakshaver forlange at deres planforslag fremlegges for
kommunestyret. Politikerne kan der forkaste et planforslag uten nærmere grunngiving. Det
er derfor viktig å skille de faglige anbefalingene fra administrasjonen og de politiske
avgjørelsene.
Noen av punktene i merknaden er kommentert i Iversens merknad av 21.10.15.

Elin Kvalavåg Sørvåg, 22.10.15:
Vi registrerer at det vil bygges 7 hus i linje foran den eksisterende bebyggelsen. Ser av
planen at husene vil stå veldig tett og vil frata mange av husene all utsikt (eksisterende
hus, rådmannen anm.).
Beboere har påpekt at verdien av våre boliger vil falle hvis det bygges foran (eksisterende)
bebyggelse. At vi har utsikt mot havet er en viktig grunn til trivsel for oss beboere.

Ved gjennomgang av reguleringsplanen kan vi ikke se at dette er blitt tatt hensyn til. Tvert
imot er det kommet 1 hus ekstra foran (eksisterende) bebyggelse. Det må påpekes at en del
av terrenget er flatt slik at en ikke får høydeforskjeller.
Teknisk sjefs kommentar:
Tomterekken er redusert med 1 tomt slik at det er tilbake 6 tomter. Dette burde sikre
avstand mellom nye boliger. Selv om terrenget er jevnt i dag er maks koter for ny
bebyggelse vist på plankartet. Det betyr at ved bygging av nye boliger, må terrenget
tilpasses det som er vist på plankartet. Den eneste eksisterende bygningen som kan komme
noenlunde i samme høyde som ny bebyggelse er på 83/153. Denne boligen ligger mellom
høydekurve 14 og 15, mens boliger foran skal ligge på høydekurve 13,5. Ellers er det ca. 1
meter i høydeforskjell mellom regulerte tomter og eksisterende bebyggelse. I nord er det to
meter høydeforskjell mellom 83/149 og tomt A.
Det er ellers slik at utsikt ikke er noe som kan tillegges avgjørende vekt i en
reguleringsplansak. Tap av utsikt er et tilbakevendende tema i plansaker i Karmøy
kommune. I mange tilfeller klarer man å tilpasse og begrense tap av utsikt, som det også er
forsøkt å gjøre her, men i alle områder som er vist til byggeområder i kommuneplanen må
etablert bebyggelse forvente at omgivelsene kan endres i takt med samfunnsutviklingen.
Plan- og bygningsloven kap. 12 har ingen eksplisitt regel for tap av utsikt. For å unngå det
må man eventuelt kjøpe nabotomten.

Nils W. Krog med flere, 22.10.15:
Som berørte naboer har vi følgende merknader til reguleringsplanen i tillegg til allerede
innspilte merknader fra første offentlige ettersyn som vi står ved.
Sikringssone gassrørledning:
Vi ser med skuffelse at Karmøy kommune velger å se bort fra den inngåtte avtalen med
Gassco som regulerer antall boliger det er tillatt å etablere per kilometer gassrørledning på
Karmøy. Merknaden fra Gassco i forrige runde var «videre fortetting innen sikringssonen
er ikke mulig». Til tross for dette velger Karmøy kommune å anbefale en fortetting med
inntil 5 husstander i sikringssone H190_1.
På direkte spørsmål om avtalen i seg selv er til hinder for en fortetting i sperresonen,
svarer ansvarlig saksbehandler for denne reguleringsplanen at det er noe
kommuneadvokaten eventuelt må svare for.
Når teknisk sjef i saksfremlegget anbefaler at det kan oppføres fem boenheter i
sikringssonen kan han ikke redegjøre for hvilke metoder som er benyttet for å komme frem
til at antall boenheter kan dobles i forhold til de beregninger som ligger i avtalen mellom
Gassco og Karmøy kommune. Vurderingen teknisk sjef viser til synes og ikke å være annet
enn ren synsing, uten hold i noen som helst risikoanalyse eller vurdering av økt risiko opp
mot akseptkriterier. Ei heller ser det ut som Gassco er kontaktet i forbindelse med nevnte
vurdering.

For å unngå en situasjon der Karmøy kommune kan komme til å godkjenne en fortetting
som strider mot allerede inngåtte avtaler må vi på det sterkeste anmode om at Teknisk sjef
tar initiativ til et møte med Gassco hvor det avklares på hvilken måte den inngåtte avtalen
påvirker muligheten for fortetting i sperresonen.
Nedbygging og fragmentering av strandsonen:
Det er tidligere påpekt at fem av de foreslåtte tomtene i reguleringsplanen ligger i LNF –
område per dags dato, for noen av tomtene opp mot 50 % av det foreslåtte arealet. Til dette
svarer teknisk sjef at «reguleringsplanen er grovmasket» og at andre deler av
reguleringsplanen endres fra boligbebyggelse til LNF.
Til dette er det å si at ja, kommuneplanen er grovmasket og de arealer det er snakk om som
kom med i kommuneplanen ved et rent arbeidsuhell da det eksisterende boligfeltet i 1992
skulle markeres som boligområde i arealdelen i kommuneplanen. Det oppleves derfor
bittert at teknisk sjef benytter det faktum at Karmøy kommune ikke gjorde jobben sin i 1992
som et argument for å tillate videre nedbygging av strandsonen i 2015. I tillegg til svært
nedsatt bokvalitet på grunn av tap av utsikt vil det rent økonomisk også gi direkte
verdiforringelse for alle de fem allerede eksisterende boligene på feltet.
Når det gjelder påstanden om at det i andre deler av reguleringsplanen går motsatt vei, at
boligområder blir LNF er det dette å si: i all hovedsak er dette områder som eies av andre
enn tiltakshaver og denne omreguleringen er det protestert kraftig mot.
Vi håper Karmøy kommune vil se på saken igjen og ta en vurdering av de punkter vi har
beskrevet. Det er vårt håp at Karmøy kommune ivaretar eksisterende boligeieres interesser.
Teknisk sjefs kommentar:
Både punkter om gassrørledningens sikringssone og tomter delvis i LNF – områder i
kommuneplanen er tidligere kommentert i denne saken.
Det er tydelig at saken vekker sterke følelser hos boligeiere i området, men dette er et
privat reguleringsforslag som i hovedtrekkene følger opp vedtatt, gjeldende
kommuneplan. Som Krog selv sier har boligområdet vært regulert i kommuneplankartet
siden 1990 - tallet. «Feil» eller ikke, det er dette som er vedtatt av kommunestyret og det er
dette administrasjonen skal forholde seg til. Administrasjonen kan ikke på bakgrunn av en
påstått feil anbefale at et boligområde i kommuneplanen ikke kan detaljreguleres. En slik
avgjørelse kunne få særdeles uheldige følger for behandlingen av andre saker.
Avtalen mellom Gassco og Karmøy kommune, inngått mars 2000 er en privatrettslig avtale.
Privatrettslige avtaler blir ikke behandlet i reguleringsplanforslag. Gassco har hatt
anledning til å uttale seg til saken, og har så langt bare kommet med merknad til
planoppstart. Kommuneplanen viser boligområde i det området forelagte detaljregulering
dekker, og har ingen begrensinger i antall boliger. Dette har vært kommentert tidligere i
saken. Planforslaget ble endret og boligantallet innenfor sikringssonen vesentlig redusert i
forrige runde av planbehandlingen. Så langt teknisk sjef kan se er planforslaget strukket
langt for å akkomodere en privatrettslig avtale.

Videre har området som er dekket av sikringssonen vært vurdert i Karmøy kommunes ROS
– analyse på kommuneplannivå. Dersom det var et alvorlig risikoproblem tilknyttet
boligområdet ville det ikke blitt godkjent i kommuneplanen. Gassco og offentlige instanser
som håndterer risiko har hatt anledning til å uttale seg til dette boligområdet opp til flere
ganger uten at det er tatt ut av kommuneplanens kart.
Krogs forespørsel til saksbehandler var:
«Kan det i neste rullering av kommuneplanen for Karmøy teoretisk åpnes for boligbygging tettere
enn fem boenheter per kilometer rørtrase? Eller vil avtalen med Statoil i seg selv (uavhengig av
reguleringsstatus til området) blokkere en slik utbygging?»
Behandlinger av kommuneplaner og behandlinger av detaljreguleringsplaner er to
forskjellige prosesser og har forskjellige saksbehandlere. Dette spørsmålet, som går direkte
på neste rullering av kommuneplanen, er et spørsmål om kommunen har innskrenket sin
forvaltningsmyndighet over en angitt del av kommunen gjennom en privat avtale. Til det
er å si at en ny prosess om ny kommuneplan starter opp om kanskje 4-5 år. Hva som blir
aktuelt å videreføre eller ikke må avklares i den prosessen.
Strandsone: Karmøy kommune åpner for bygging i strandsonen (50 – 100m) så lenge
arealet er detaljregulert og følger opp hovedtrekkene i kommuneplanen. Det er mange
detaljplaner i Karmøy kommune som ligger i dette området, som er en naturlig følge av at
Karmøy er en øy og fastlandssiden stort sett er en halvøy. Ny bebyggelse i forelagte
planforslag er i tilknytning til eldre bebyggelse og det blir ikke åpnet for bebyggelse
nærmere enn 50m til sjø.
Når det kommer til utsikt er dette kommentert til merknad fra Elin Kvalavåg Sørvåg,
22.10.15. Det er regulert store areal til naturformål i detaljreguleringskartet. Det er mer enn
nok til å ivareta befolkningens behov for rekreasjonsområder innenfor planens grenser. På
kart som viser kommuneplanens formålsgrense over detaljreguleringen kan det også sees
at ingen av tomtene har så mye som 50 % av areelt sitt utenfor kommuneplanens
formålsgrenser. Utregnet blir det en balanse i grønts favør. Totalt ligger ca. 830m2
boligareal utenfor formålsgrensen i kommuneplanen. Ca. 4180m2 av ulike typer grøntareal
ligger innenfor boligformålet i kommuneplanen.

Uttaler etter 3. gangs offentlig ettersyn:
Statens vegvesen, region vest, 22.12.15:
Våre tidligere merknader er tatt til følge, og vi har ingen nye merknader.
Rådmannens kommentar:
Ingen kommentar.

Fylkesmannen i Rogaland, 08.01.16:
Ingen vesentlige merknader.

Rådmannens kommentar:
Ingen kommentar.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 05.02.16:
Det er gjort mindre tilpasninger i planen, blant annet at formål for en liten del i planens
nordre del er tilpasset dagens bruk (fritidsbebyggelse), og at det er knyttet
reguleringsbestemmelse til dette.
Fylkesrådmannen har for øvrig ingen bemerkninger til planforslaget.
Rådmannens kommentar:
Ingen kommentar.
Merknader etter 3. gangs offentlig ettersyn:

Olaug S. Iversen 10.02.16:
Jeg ser at i det utkast som nå er ute til høring nå har ifølge paragraf 23 i planbestemmelsene
har følgende ordlyd:
«H190 sikringssone – andre sikringssoner. Innenfor sikringssone H190 – kan det oppføres
inntil 5 frittliggende småhus. Ingen småhus innenfor sikringssonen kan tilrettelegges for
mer enn 1 boenhet per hus. Eventuelle nye fritidsboliger i området FB1 medregnes som
småhus.»
Jeg ønsker på sikt å skille ut to tomter. Slik paragraf 23 er utformet nå, legges det opp til
‘førstemann til mølla’ prinsipp, slik at dersom utbyggingen av boligfeltet utføres, vil jeg
ikke ha mulighet til å bebygge den del av min tomt som faller inn under reguleringsplanen.
Det er uklart for meg hvorfor Karmøy kommune ønsker å begrense antall fritidsboliger i
sikringssone H190, da avtalen med Statoil kun regulerer antall boenheter.
Min merknad blir derfor at paragraf 23 endres slik at den får følgende ordlyd:
«H190 sikringssone – andre sikringssoner. Innenfor sikringssonen H190 – 1 kan det
oppføres inntil 5 frittliggende småhus. Ingen småhus innenfor sikringssonen kan
tilrettelegges for mer enn 1 boenhet per hus.»
Rådmannens kommentar:
Det er tre grunner til at fritidsboliger blir medregnet i antall boenheter som kan oppføres
innenfor sikringssonen. Det ene er ganske enkelt at en fritidsbolig, enten man kaller det en
hytte, sjøhus, etc. etter moderne standarder blir oppført med alle de nødvendige
romfunksjoner som definerer en boenhet. Dvs. stue, kjøkken, soverom, bad og toalett.
Den andre grunnen er at erfaring tilsier at ‘hytter’ i Karmøy kommune, med og uten
tillatelse, blir konvertert til helårsboliger. Det er svært sannsynlig at dette ikke er noe
Iversen selv har planer om, men hva som skjer i fremtiden dersom det bygges nye

fritidsboliger og disse eventuelt selges eller på andre måter bytter eier, er noe som det må
tas høyde for i planen.
Den tredje grunnen er at dersom det skulle skje en ulykke med gassrørledningen, er der en
sjanse for at noen oppholder seg i fritidsboligen. Gitt det er en mindre sjanse enn hvis det
er en helårsbolig, men fortsatt potensiale for at noen kan bli skadet.
På bakgrunn av disse tre grunnene er det ikke anbefalt å ta merknaden til følge og endre
paragraf 23 i planbestemmelsene.
Å oppgi antall boenheter eller enheter av andre bygninger (hytter, naust, garasjer etc.) som
kan oppføres innenfor et formål er en forholdsvis vanlig bestemmelse. I Karmøy kommune
har vi eksempelvis 5021 Høvringøy som regulerer antall hytter det er lov å oppføre
innforbi de ulike delfelt uavhengig av eiendomsgrenser. Det er hverken kontroversielt eller
spesielt at dette gjøres.

Nils W. Krog med flere, 09.02.16:
Det vises til tidligere merknader til saken. Disse opprettholdes.
Det må igjen anmodes at Karmøy kommune tar kontakt med Statoil for å avtale et møte
som kan avklare hvilke føringer den nevnte inngåtte avtale om fortetting av bebyggelse i
nærheten av gassledningen har for gjennomføringen av reguleringsplan 4052.
Vi er oppriktig bekymret for at Karmøy kommune kan komme i en posisjon hvor man blir
erstatningsansvarlig ovenfor utbygger eventuelt Statoil dersom planen godkjennes i sin
nåværende form.
Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til sin kommentar i saksfremlegget. Den nevnte avtalen er for øvrig
diskutert og kommentert ofte i forelagte sak, og det antas at alt som kan sies som er
relevant for plansaken er sagt om dette temaet.
Nils W. Krog med flere, 09.02.16:
Det bes om at planforslaget trekkes, og oppdateres slik at det viser den tekniske plan som
utbygger sannsynligvis har planlagt for hele tiden, nemlig kloakk til sjø.
Det har vært en forutsetning fra Karmøy kommunes side at den planlagte utbyggingen på
Kalstø ikke kan påregne utslippstillatelse til sjø. Fire dager etter at frist for merknader til 2.
gangs høring gikk ut mottok vi nabovarsel om utslippstillatelse til sjø for nevnte
utbygging. Utbygger anså en teknisk løsning som innebar en tilknytning til det
kommunale nettet som så dyrt at dette ville umuliggjøre en realisering av planen. Utbygger
har med dette forsøkt å føre offentligheten og Karmøy kommune bak lyset.
Utbygger har ennå ikke sendt inn søknad om utslippstillatelse til Karmøy kommune. Vi
legger imidlertid med kopi av nabovarsel samt mailkorrespondanse med Cowi.

Vår merknad blir da: Planforslaget trekkes, da det åpenbart ikke gjenspeiler utbyggers
planer. Forslag til teknisk løsning oppdateres etter at utbygger faktisk har sendt inn søknad
om den varslede utslippstillatelsen sli at korrekt løsning for kloakk fremkommer tydelig
før planen sendes ut på ny høring.
Rådmannens kommentar:
Det som er vist som forslag til teknisk løsning i detaljreguleringsplanen, er et forslag. Dette
er blitt kommentert tidligere i plansaken. Et forslag til teknisk løsning er og blir et forslag.
Forslaget til teknisk plan legges ved for å vise at det er teknisk mulig å gjennomføre
planen. Alle utbyggere står fritt til å søke om en annen løsning, når en
detaljreguleringsplan er godkjent. Om de får tillatelse til en teknisk løsning som avviker fra
forslaget i detaljreguleringsplanen, er en helt annen sak.
Forslaget til teknisk plan i en detaljreguleringssak er ofte den løsningen kommunens
administrasjon ser som den beste, i mange tilfeller også den eneste akseptable, løsning.
Planforslaget forholder seg til det forslaget som er vedlagt saken. Eventuelle andre
løsninger må behandles når forslag til fullstendig teknisk plan sendes til kommunen for
godkjenning. Dette vil være en sak separat fra plansaken, med en egen behandling.
Merknaden anbefales ikke tatt til følge.
Nils W. Krog, 09.02.16:
Det er ved gjennomgang av sakens dokumenter fremkommet at kommunelegen i Karmøy
sin uttalelse av 1. desember 2014 ikke er tatt med i saken eller nevnt i noe saksfremlegg fra
teknisk etat.
Uttalelsen er syns ikke å være vurdert ei heller er uttalelsen gjort tilgjengelig for
Hovedutvalg for teknisk og miljø. Da uttalelsen fra kommunelegen er svært kritisk til
reguleringsplanen og støttende til de synspunkt Statoil fremmer i sin merknad synes dette
å være en saksbehandlingsfeil av den mer alvorlige art.
Jeg må be om at uttalelsen tas med i et saksfremlegg med vurdering av teknisk sjef i en ny
fremleggelse av saken for hovedutvalg for teknisk og miljø.
Det er åpenbart at dette innspillet fra Karmøy kommunes kommunelege er sentralt i saken
og kunne ha påvirket utfallet i behandlingen det har fått i hovedutvalg for teknisk og miljø.
Rådmannens kommentar:
Det er hverken gjort forsøk på saksbehandlingsfeil eller på noen andre måter gjort forsøk
på å skjule noe i saksgangen. Det er ganske enkelt slik at uttaler fra de ulike etater i
kommunen til en plan vanligvis går via interne notater til oppfølging. Dette betyr at de
havner på den aktuelle saksbehandlers liste over post og ikke kommunens postliste. Det er
ikke alle i systemet som har fått med seg hvordan dette gjøres. Da havner de ikke på
saksbehandlers postliste, men på kommunens liste over post. Det er nå rettet opp i.

Ut over dette blir ikke de ulike notatene/uttalene fra interne parter kommentert individuelt.
De blir vurdert og bakt inn i saken. Kommunelegens uttale bygger utelukkende på
Statoil/Gasscos merknad til planoppstart. Denne har blitt kommentert tidligere i saken.
De to punkter kommunelegen tar opp, sikkerhet å bygge ved gassrørledningen og støy, er
begge vurdert.
Gassrørledningen er tidligere kommentert og rådmannen ser ikke grunn til å repetere det
som er blitt sagt tidligere i den sammenheng.
Når det gjelder støy er dette et tema som ikke har blitt ansett som spesielt aktuelt.
Kommunen har ingen tidligere klager på støy fra anlegget, anlegget ligger over 500 meter i
luftlinje fra boligfeltet, ingen av merknadene fra private i området har nevnt dette som et
problem, og topografien mellom anlegget og byggefeltet fungerer som støyvoller. Det har
altså ikke vært grunn til å tro at dette skulle være et problem.
Til sammenligning kan det nevnes at anbefalt avstand mellom boliger og et middelstort
luftteknisk anlegg (Lwa = 85 dB) er ca. 100m.
Det er siden dette kom opp, allikevel blitt sendt en forespørsel til Gassco/Statoil om at de
klargjør hva de mener med støy. Følgende svar ble gitt:
«Med hensyn til støy: Vi har ikke sendt inn støykart, men gitt våre uttalelser om støy i brevs form.
De opplysninger om støy som beskrives i vår underlagsdokumentasjon kan lett tas ut av
sammenheng og legges frem feil, dersom vi sender dette inn- slik av denne dokumentasjonen blir en
del av saksunderlaget. Vi vil likevel understreke følgende:
• Støy kan komme på ugunstige tidspunkter, for eksempel i planlagte revisjonsstanser. Vi
informerer naboer i forkant av slike perioder.
• Vi mener at det er en viktig del av vårt samfunnsansvar å opplyse om at det kan komme
utbyggingsfaser/utvidelser av anlegget senere. Det er imidlertid ikke dokumentasjon på hvor/når
gitt pr idag-ingen investeringsbeslutning tatt pr nåp.»
Dette gir oss, strengt tatt, ikke noe å jobbe med når det gjelder å vurdere om støy kommer
til å bli et fremtidig problem eller ikke. Siden det ikke er kommet inn klager på anlegget per
dags dato går vi ut ifra at det ikke er et eksisterende problem. E – post korrespondansen er
vedlagt saken i sin helhet.
John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 09.02.16:
Det er med stor skuffelse at jeg ser at ingenting av det vi protesterte mot sist ble tatt hensyn
til.
I tillegg vil jeg nevne følgende:
Jeg ser at det brukes som et argument at arealet skråner for mye. Det er ikke noe problem å
sprenge dette arealet flatt. Det arealet som ligger på min eiendom og som per dags dato er
regulert til boligformål må forbli regulert til boligformål, med gul farge i arealdelen av
kommuneplanen.

Det arealet som ligger på min eiendom og som per dags dato er regulert LNF må forbli
regulert til LNF, og ikke båndlegges som LNF – naturformål.
Til sist vil jeg bare understreke at det ikke er små arealer det er snakk om, totalt vil
reguleringsplan 4052 forsyne seg av 6 – 7000 kvm av min eiendom. Denne beslagleggelse
av verdi kan sammenlignes med ekspropriasjon, vi får ikke beholde mulighetene til å
utnytte eiendommene på samme måte som i dag.
Utbygger har aldri tatt kontakt for å se om det er mulig å løse saken i minnelighet. Her
mener vi at Karmøy kommune må ta ansvar for å beskytte berørte naboers interesser og
avvise reguleringsforslag 4052, Kalstø 83/28 m.fl.
Rådmannens kommentar:
Grunnen til at den delen av eiendom 77/2 som er vist med boligformål i kommuneplanen
er vist med grøntformål i detaljreguleringsplanen ble kommentert og begrunnet i teknisk
sjefs kommentar til merknad fra Simonsen datert 22.10.15. Rådmannen ser ikke behov for å
repetere dette.
LNF – naturformål er ikke en båndleggelse av areal strengere enn det LNF formålet i
kommuneplanen legger opp til. Når et område blir sett av til LNF – formål i
kommuneplanen er dette et bygge – og delingsforbud. Det eneste unntaket er tiltak som er
nødvendige for landbruk og gardstilknytta næringsvirksomhet. Ønsker en å gjøre tiltak i
LNF – områder som ikke er knyttet til landbruksvirksomheten, må det søkes om
dispensasjon. Dette er restriksjoner som allerede eksisterer med bakgrunn i
kommuneplankartet.
Når en viser LNF – områder med et underformål er dette basert på hvilket hensyn som er
vektlagt. Dette kan være landbruk, natur og/eller friluftsliv. I dette området er der ikke nok
friluftsliv til at dette er noe som vektlegges. Det hensynet til natur som er vektlagt, siden
det ikke er åkerdrift, skogbruk, gardsbruket ikke har registrert dyrehold, og etter det
kommunen kjenner til, heller ikke leiger jorden ut for beite eller slått. I praksis betyr dette
at det ikke er aktiv jordbruksvirksomhet på gardsbruket. Det er derfor ikke grunnlag til å
vektlegge hensyn til landbruk.
Det totale arealet av Simonsens eiendom som faller innenfor forelagte
detaljreguleringsplans grenser er ca. 6147 kvm. Begrunnelse av hvorfor planens grenser er
trukket som de er, og hvorfor arealformålene er som de er, er kommentert tidligere i saken.
Når det kommer til å forkaste et planforslag, er dette en mulighet kommunestyret har.
Administrasjonen anbefaler det ikke uten at et planforslag er i strid med overordnet
plan/lovverk eller har helt klare mangler/feil som gjør planforslaget uegnet.
Gassco og Statoil, 22.02.16:
Det vises til Karmøy kommunes saksfremlegg av 10.12.2015. Gassco er operatør for
transportsystem for gass på norsk sokkel, dette omfatter rørledningene som går over land

på Karmøy samt landfall for rørledningene. Statoil ar ansvar for teknisk drift av anleggene.
Følgende kommentarer er utarbeidet av Statoil og Gassco i samarbeid.
Det igangsatte planarbeidet ligger tett inntil anlegg for transport av naturgass og
kondensat.
Generelt bemerkes det at Gassco og Statoil har påpekt at økt bebyggelse nær
gassrørledningtraseen gir økt samfunnsrisiko.
Anleggene er regulert av tillatelser og regelverk underlagt Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap, og Petroliumstilsynet. Det innebærer en begrensing på
bruken av de omkringliggende arealer jf. Någjeldende forskrift om håndtering av farlig
stoff av 8. juni 2009 nr. 602 § 16. Denne båndleggingen fremgår også av kommuneplanens
arealdel.
Med bakgrunn i det gjeldende regelverk har Statoil og Gassco utarbeidet en
soneklassifiseringsrapport som angir hvilke risikobetraktninger som skal gjøres ved
eventuell ny aktivitet. Basert på slike risikovurderinger, ut fra gjeldende regelverk og gitte
tillatelser, må det i dette området, i en avstand av 200 meter fra rørledningen, ikke oppføres
boliger som samlet har mer enn 5 husstander.
Gitt eksisterende bebyggelse er det ikke mulig med ytterligere fortetting innenfor
sikkerhetssonen i området (planområdet, rådmannen anm.).
Selv om det per i dag ikke gjelder formelle begrensinger for fortetting utenfor 200 meter fra
rørledningen, er det ikke uten videre gitt at tett bebyggelse så nær anleggene er tilrådelig.
Fortetting av bebyggelsen av dette området vil bidra til økning av risikoen for 3. person.
Det skal også nevnes at det aktuelle området ligger tett inntil Kalstø ventilstasjon. I enkelte
situasjoner kan dette medføre støy på lite gunstige tider på døgnet.
Videre vil vi informere om at nye prosjekter/gassruting inn til Kårstø via Kalstø er under
modning. Eventuelle ombygninger og nye gassvolum kan kreve endrede sikringssoner
eller andre tiltak som vil forstyrre nær bebyggelse.
Med hensyn til Teknisk sjefs kommentar i saksfremlegget vedrørende avtale mellom
Gassco og Karmøy kommune vil vi gjerne anføre følgende: Avtalen har bestemmelser som
legger begrensinger på arealdisponeringen i områder rundt en gasstransportledning som
krysser områder i Karmøy kommune. Avtalen nedfeller blant annet begrensinger i
arealdisponeringen fastsatt på bakgrunn av forskrift utarbeidet av Direktoratet for brann
og eksplosjonsvern (i dag Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). De
inneholder de samme overordnede krav til risikobegrensende tiltak jfr. Brann og
eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter, blant annet med krav om arealmessige
begrensinger i området rundt rørsystemet. Avtalen må anses som et virkemiddel for
oppfyllelse av disse offentligrettslige kravene. Med bakgrunn i avtalens forhistorie og
hensikt er det ikke riktig å likestille denne med en alminnelig privatrettslig avtale. Dersom
det skal skje en revisjon av avtalens bestemmelser må det eventuelt skje på bakgrunn av en
ny risikovurdering og i forståelse med rette fagmyndighet.

Ut fra det som er sagt over anbefales ikke ytterligere fortetning av bygningsmasse i denne
seksjonen av Kalstø – området.
Rådmannens kommentar:
Avtalen er nok kommentert så langt det lar seg gjøre i denne saken og trenger ikke
ytterligere kommentarer her.
Når det kommer til støy har vi ingenting som tyder på at dette skal være et problem. Vi har
etterspurt grunnlagsinformasjon for å kunne si noe om potensialet for fremtidig støy, men
ikke mottatt noe. Ut i fra dette kan vi ikke se at dette er potensielt et så stort problem at det
gjør området uegnet til utbygging.
Offentlige uttaler etter 4. gangs offentlige ettersyn:

Fylkesmannen i Rogaland, 24.01.2017:
Etter en ny vurdering av saken finner vi at de faktiske forholdene rundt planen ikke er
tilstrekkelig opplyst. Slik vi ser det er planen i strid med gjeldende kommuneplan for
Karmøy kommune.
Ved varsel om igangsetting ble det lagt til grunn at planen ble utformet i samsvar med
gjeldende kommuneplan. Forslaget til reguleringsplan har blitt behandlet fem ganger av
hovedutvalg teknisk. Slik vi ser det har både forslagstiller og kommunen hat flere
muligheter til å legge frem riktige opplysninger i saken.
Slik vi ser det åpner ikke gjeldende kommuneplan for flere boliger i dette området. I 1992
ble området avsatt til bolig i kommuneplanen for å stadfeste eksisterende bebyggelse i
området. Slik vi ser det er området ferdig utbygget.
Fra plankartet i siste oversending ser vi at det ikke er samsvar mellom det som er avsatt til
boligformål i plan 4052. For å kunne realisere BF2 og BF4 er eksisterende boligareal utvidet
inn i LNF – området og ned i strandsonen. Planen er dermed i strid med LNF – formålet i
kommuneplanen og § 1- 8 i plan- og bygningsloven. En slik utbygging vil komme i
vesentlig konflikt med områdets strandsoneverdier og bebyggelsen vil fremstå som
skjemmende i landskapet og fra sjøen.
Når det gjelder veien (KV1) vurderer vi at den samlet sett er for omfattende i et område
med viktige landskaps- og friluftsinteresser. Området har bevart en stor del av sin
opprinnelige karakter og veien vil beslaglegge et område som har lite teknisk inngrep fra
før. Veien vil føre til ytterligere fragmentering av områdets grønnstruktur.
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen med grunnlag i at planen er i strid med
arealformålet i kommuneplanen, og byggeforbudet i § 1 – 8 i plan- og bygningsloven.
Teknisk sjefs kommentar:
Det sto allerede i første saksfremlegg i saken, under overskriften «overordnede planer» at
planforslaget omfatter arealer som er vist til boligformål og LNF. I kommentar til merknad
fra Nils W. Krog med flere datert 19.12.2014, og igjen i kommentar til merknad datert

22.10.15, ble det gitt en mer nøyaktig vurdering av inngrepet i LNF området. Både veien og
tomtene har ligget uendret siden den gang, og det er derfor svært underlig at
fylkesmannen først nå velger å gi en innsigelse.
Området ble konkret vurdert i utarbeidingen av gjeldende kommuneplan, og det ble fra
politisk hold bestemt at det beholdes som det var lagt inn i tidligere kommuneplaner. En
kan derfor ikke si at området i gjeldende plan er en feiltagelse. Dette er også påpekt i
saksfremlegget til kommunestyret 02.05.2016.
Teknisk sjef vil gjerne be om en utdyping av hvilke viktige friluftsinteresser som er i
området, siden kommunen ikke kjenner til disse. Teknisk sjef kjenner til at beboere lokalt
går tur i området, men utover dette er det aldri indikert at området er spesielt besøkt for
sine frilufts kvaliteter. Når det gjelder fragmentering, vil teknisk sjef påpeke at
fragmentering, i lekmannsspråk, betyr oppdeling, oppstykking. Veien KV1 er bevisst lagt
inntil boligområdet for å forhindre oppdeling av de grønne arealene. Se ellers
saksfremlegget.
Fylkesrådmannen i Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelinga, 27.01.2017:
Fylkesrådmannen har gjennomgått hele saksforløpet i plansaken, som har vært under
behandling siden varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt og gitt uttalefrist 20.02.2014.
Vi registrerer nå at det første planforslaget som ble lagt ut til offentlig høring etter vedtak i
kommunen 23.10.2014 ikke er i henhold til kommuneplanen hva angår grenseoppgang i
vest. Dette forholdet er noe justert underveis, men i prinsippet beholdt i den planen som nå
legges ut til ny høring. Forslaget innebærer utbygging i byggeforbudssonen 100 meter til
sjø, en overskridelse av byggesonen og anlegg/bygg innenfor LNF – område i
kommuneplanen.
Fylkesrådmannen kan ikke se at dette forholdet er behandlet eller omtalt i planbeskrivelser
eller saksfremlegg fra kommunen. Fylkesrådmannen mener ovenstående beskriver en
svært uheldig saksgang og ber kommunen vurdere om saken bør revurderes, og forutsette
at reguleringsplanen skal bringes i samsvar med kommuneplanen. Overskridelsen kan
synes beskjeden, men resultatet er svært uheldig, blant annet fordi tilkomstveien er lagt
utsatt til i landskapet mot sjøen.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef viser til sin kommentar til Fylkesrådmannen i Rogaland, datert 24.01.2017.
Teknisk sjef foreslår endring i planbeskrivelsen slik at det er vist hvilket område som er i
strid med formålsgrensen i kommuneplanen.
Kystverket Vest, 15.02.2017:
Ingen merknader fra Kystverket Vest.
Fylkesrådmannen, kulturavdelingen, 09.02.2017:
Planbestemmelse § 25 bruker betegnelsen «bevaring kulturmiljø» om hensynssone 11-8 d.
Dette er ukorrekt. Fylkesrådmannen ber om at overskriften rettes til; – område båndlagt
etter lov om kulturminner.

I tillegg ber vi kommunen innarbeide i planens rekkefølgebestemmelser en bestemmelse
som sikrer at H730_1 blir gjerdet inne med stålnettgjerde i forbindelse med anleggsarbeidet
som skal foregå i nærområdet. Dette for å unngå skade på de automatisk freda
kulturminne. Forslag til bestemmelse:
«Hensynssone H730_1 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig gjerde av
stålnett».
Teknisk sjefs kommentar:
Uttalen er tatt til følge.

Statens veivesen, 13.02.2017:
Ingen nye merknader til planarbeidet.

Private merknader etter 4. gangs offentlige ettersyn:
Cowi, på vegne av Torhild Kalstø, 10.02.2017
Planprosessen har medført at det blir en betydelig avkortning i antall boligtomter. Vi ser av
plankartet og kommuneplanen at det er en trekant nord for tomt A som i kommuneplanen
er satt av til boligformål, men i planforslaget er satt av til grønnstruktur. Dette arealet
ligger utenfor sikringssonen og det ønskes at dette settes av til boligformål som del av tomt
A.
Vi anser at å vise juridisk bindende eiendomsgrenser på plankartet kan være problematisk i
forhold til fremtidig fradeling av tomter da dette i stor grad låser tomtestørrelsene. Av den
grunn ønsker vi følgende tatt med i planbestemmelsene:
«Plassering av viste tomtegrenser innenfor formålet er ikke juridisk bindende og kan i den
grad det er nødvendig justeres ved detaljering av bygeområdet. Endelige tomtegrenser
fastsettes i forbindelse med fradeling av de enkelte eiendommene innenfor formålet.»
I § 4 i planbestemmelsene er det henvist til BF5, men dette er ikke vist i plankartet.
Krav om mønt tak kan synes noe merkelig. Er det mulig å få inn bestemmelser knyttet til
bebyggelse med flatt tak eller pulttak?
Teknisk sjefs kommentar:
Det er på dette stadiet i planprosessen, etter 4 offentlige høringer og flere politiske
behandlinger, ikke ønskelig å begynne å endre på formålsgrensene. Planforslaget er
omtvistet og teknisk sjef mener det må tas hensyn til naboene i prosessen, og at de skal
kunne forholde seg til det som er vist på plankartet. Forslaget til planbestemmelse er hentet
fra en plan som ikke var omtvistet, og forslagstiller hadde hånd om alt areal rundt de
grensene som eventuelt ville bli justert. I dette tilfellet syns det best å la grensene være
bindende, både med tanke på at naboene forholder seg til dette, og at det gir en struktur til
kommende bebyggelse som sikrer avstand mellom eventuelle nye boliger.

Planbestemmelse § 4 er korrigert.
All bebyggelse rundt har enten mønt tak eller valmet tak. Det er ønskelig at ny bebyggelse
følger den eldre med tanke på stedets karakter og estetikk.
Tove Havaas, 19.02.2017:
Jeg ber om at om tomt, som faller innenfor det området det er varslet detaljregulering for,
innarbeides i planen samt registreres som boligtomt og reguleres til dette formålet.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef vil bemerke at det også ble sendt inn merknad fra Jeanette Fossum på vegne av
Tove Havaas, med samme innhold.
Eiendommen det er snakk om ligger innenfor sikringssonen til gassrørledningen. Etter
kommunestyrevedtak 19.09.2016 er alle ubebygde eiendommer i området innenfor
sikringssonen vist som en form for grøntstruktur.
John Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen, 15.01.2017:
Vi ønsker å opprettholde tidligere protester som er sendt inn til planforslaget. Vi ser at det
ikke er tatt hensyn til noen av de protestene vi har levert.
I praksis blir 7 – 8000 kvadratmeter av vår eiendom beslaglagt, og vi kan ikke engang
benytte den til utmarksbeite, da den skal båndlegges som «grønnstruktur». Utbygger
trenger arealer til grønnstruktur for å tilfredsstille kommunale krav, og tar av John Terje
Simonsens jord. Dette føles som overgrep. Vi får ingen kompensasjon.
Teknisk sjefs kommentar:
Det er i tidligere saksfremlegg kommentert at det eneste arealet på Jon Terje Simonsens
eiendom som reguleres til grøntstruktur er arealet rundt bekken. Dette utgjør totalt ca.
860kvm. Resten er vist som LNF – naturformål, i tråd med kommuneplanen, og siste
vedtak i kommunestyret som utelukker videre bebyggelse i sikringssonen. Protester fra
Simonsen er også ihensyntatt der dette har vær relevant å gjøre; vei ble flyttet sørover etter
protest fra Simonsen om at de ikke ønsket veien på deres eiendom. Dersom Simonsen
ønsker å benytte LNF – området til utmarksbeite, er det ingenting i veien for dette.
Gassco AS, 02.03.2017:
Gassco konstaterer at planforslaget ikke legger opp til ytterligere fortetning innenfor
sikringssonen.
Planforslaget legger imidlertid opp til fortetning umiddelbart utenfor sikringssonen. På
denne bakgrunn har Gassco fått DNV GL til å utføre en risikovurdering basert på
gjeldende regelverk. Risikovurderingen viser at denne konkrete planen ligger innenfor
våre akseptkriterier for tredjepartsrisiko. Gassco vil derfor ikke motsette seg vedtakelse av
planen i henhold til planforslaget.
På bakgrunn av denne saken vil Gassco, på generelt grunnlag, understreke viktigheten av
at begrensingene i sikringssonen opprettholdes i forbindelse med nye tiltak. Det er videre

viktig at tiltak som ligger i nærheten av sikringssonen undergis en risikovurdering før
tillatelse gis, og en ber om at Gassco kontaktes i slike tilfeller.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef tar merknaden til etterretning.
Nils W. Krog med flere, 07.03.2017:
Vi vil få komme med disse merknadene:
1) Området som foreslås utbygd er som påpekt i tidligere merknader merket med en farge i
kommuneplanens arealdel som « eksisterende bolig». Karmøy kommune ved Jarle Stunes
har bekreftet at da det nevnte område ble tatt inn i kommuneplanens arealdel ved dennes
rullering i 1992 det dette kun for å reflektere den realitet at det her allerede eksisterte et
boligfelt. Det ble i møte 23/2 -17 bekreftet at det datatekniske utstyret kommunen hadde i
1992 ikke var nøyaktig nok til å foreta en korrekt fargelegging av arealene. Som en
konsekvens følger ikke den eksisterende kommuneplanen de eiendomsgrenser som faktisk
skulle vært tatt med i 1992. Dette må kun karaktiseres som en grov feil.
Saksbehandlingsfeil ble begått da planforslaget ble forelagt hovedutvalg teknisk første
gang da administrasjonen feilaktig påstod at det ikke forelå noen forhold som kunne være
til hinder for planens gjennomføring. Dette til tross for at utbyggingen forutsatte en
betydelig utvidelse av byggeområdet ned i strandsonen. Av de tomtene som nå gjenstår er
det kun en som ikke krever utvidelse av arealer i strandsonen som per i dag er LNF. Denne
feilinformasjonen medførte at hovedutvalget ikke fikk korrekt informasjon og dermed
fattet sin beslutning på sviktende faktagrunnlag. Det er verdt å merke seg at plan. og
bygningsloven i 2009 ble innskjerpet nettopp på dette punktet, for å ytterligere beskytte
strandsonen mot videre nedbygging.
2) Utbygger har ingen intensjoner om å bygge ut kloakk slik det forutsettes i planforslaget.
De har allerede sendt ut nabovarsel om søknad om utslippstillatelse for kloakk til sjø.
Utbygger har med viten og vilje ført offentligheten og Karmøy kommune bak lyset, og de
vil straks planen er vedtatt fremme en søknad om dispensasjon fra planbestemmelsen om
kloakkering til eksisterende kommunalt nett.
3) Vi naboer sitter igjen med en følelse av avmakt. Vi føler at våre innspill ikke blir hørt
eller hensyntatt. Som eksempel kan nevnes våre tre innspill vedrørende avtale mellom
Karmøy kommune og Statoil som etter vårmening umuliggjorde videre utbygging i tråd
med planforslaget. Administrasjonen nektet å involvere kommuneadvokatens juridiske
ekspertise helt til dette ble pålagt av Karmøy kommunestyre. Kommuneadvokatens svar
kjenner vi alle, og vi fikk rett. Nå er videre utbygging i gassonen tatt ut av planen.
Administrasjonens uvilje mot å foreta undersøkelser og vurderinger som kan være til
skade for utbygger står i skarp kontrast til den behandlingen vi naboer får. For eksempel
har administrasjonen i Karmøy kommune, omgjort store arealer hos naboer til verdiløs
grønnstruktur.

For samtlige av oss vil en utbygging ta store deler av utsikten og forverre solforholdene.
Våre hus/eiendommer får et verditap. Alle vår eiendommer blir berørt i omtrent samme
grad. Vi sitter igjen med regningen og utbygger høster fordelene. Dette føles svært bittert.
Til slutt vil vi påpeke at tiltakshaver startet prosessen med forslag til å bygge ned
strandsonen i strid med gjeldende kommuneplan i 2010. Vi er nå inne i det syvende året
med ulike planforslag, byggesøknader osv. i gjeldende område, drevet frem av samme
tiltakshaver. Vi naboer må kontinuerlig være på allerten, følge med på utlysninger og
postlister, skrive brev, gå på møter og komme med merknader, gi innspill og klager.
Usikkerheten om vår fantastiske utsikt er noe vi får beholder eller om den er temporær,
påvirker livskvaliteten vår negativt.
Vi ber innstendig om at Karmøy kommune tar Fylkesmannens innsigelser til etterretning
og slår fast en gang for alle at området her ute er ferdig utbygd.
Teknisk sjefs kommentar:
1) Planforslagets forhold til kommuneplanen er tidligere kommentert i saksfremlegg til
Kommunestyret 02.05.2016. Det ble der påpekt at dette boligområdets tilstedeværelse i
kommuneplanen ble gjort en konkret vurdering på ved utarbeiding av gjeldende
kommuneplan, og at forslaget om å ta området ut av kommuneplanen ble avvist politisk
(innspill nr. 0-4-8, arkivsak 12/65 løpenr 15276/13). En kan derfor ikke lenger kalle områdets
tilstedeværelse i kommuneplanen med de grenser som er satt, en feiltagelse. Det er også
ingenting i veien for at boligområder vist som ‘eksisterende bolig’ ikke kan fortettes eller
på andre måter endres.
Dersom en leser saksfremlegget til førstegangsbehandlingen, står det klart under
overskriften «Overordnede planer» at planforslaget omfatter areal som i kommuneplanen
er avsatt til bolig og LNF. Teknisk sjef konkluderte med at det ikke er forhold som gjør at
planforslaget ikke kan legges ut til offentlig ettersyn, og sier ingenting om planens
gjennomføring. Videre er det en mer nøyaktig vurdering av inngrepet i LNF – området gitt
i kommentar til Nils W. Krog med fleres merknad datert 19.12.14.
Inngrep i strandsone ble kommentert i kommentar til merknad fra samme hold datert
22.10.15. Bebyggelsen kommer ikke nærmere enn 50 meter. Dersom en tar med veiarealet,
vil dette fortsatt være en vurderingssak ut i fra nytten av inngrepet og prosessen som
allerede har skjedd i denne saken.
2) Planforslagets forhold til skisse til teknisk plan og de forutsetningene som ligger der er
tidligere kommentert i saken. Teknisk sjef påpeker, igjen, at det som ligger i planen er et
forslag, og den løsningen som anses som best. Enhver tiltakshaver, i denne og andre saker,
står fritt til å søke om andre løsninger for tekniske anlegg i sine tekniske planer, men dette
er separate saker fra plansaken. Plansaken forholder seg til det som er sendt inn i
forbindelse med den.
3) Teknisk sjef tror kanskje Nils W. Krog med flere er noe misinformert om hvordan
administrasjonen jobber i forhold til de politiske utvalgene og kommunestyret.

Administrasjonen må forholde seg til politiske vedtak, ingen om eller men rundt det.
Foreligger der to motstridende vedtak er det det siste (nyeste) vedtaket en forholder seg til.
I denne saken var der to politiske vedtak, ett til avtalen, og ett til kommuneplanen, der
kommuneplanen var det sist daterte. Det måtte derfor være opp til kommunestyret å
avgjøre hvordan ting skulle tolkes. Det er også feil å si at kommuneadvokatens utsagn er i
samsvar med at det er byggestans innenfor gassrørledningen. Av kommuneadvokatens
utsagn fremgår det et det er ting som taler for og imot, og at det er best å følge et ‘føre var’
prinsipp. Det er kommunestyret som gjorde vedtak om å ta ut husene innenfor
sikringssonen, på bakgrunn av kommuneadvokatens utsagn. Dette er i tråd med det
administrasjonen har sagt hele veien; at det var kommunestyret som måtte ta avgjørelsen
om hvordan avtalen skulle tolkes.
Når det gjelder eiendommer til nabo i nord/nordvest, er dette kommentert til merknader
fra de gjeldende grunneiere datert 17.12.14 og 22.10.15.
Det er tidligere i saken gitt kommentar til at utsikt ikke er noe som en etter plan- og
bygningsloven har rett på, og det finnes heller ikke hjemmel til å sikre dette. Teknisk sjef
må behandle alle plansaker likt, og bedømme dem ut i fra et likhetsprinsipp, enten de
befinner seg i Åkra sentrum eller på Kalstø. Sannheten er at i store deler av Karmøy
kommune planlegges bebyggelsen nå tettere og høyere enn det som ligger i dette
planforslaget, selv de steder det legges til rette for eneboligbebyggelse. Teknisk sjef har
derfor ingenting å skulle støtte seg til for å si at bebyggelsen i forelagte planforslaget er for
høy eller for tett.
Teknisk sjef kan (og til tider er dette sørgelig sant) ikke stanse folk fra å søke om
byggetillatelser, eller andre tillatelser. Teknisk sjef kan henvise til tidligere saker og si; se,
slik gikk det her og; vår innstilling vil være i tråd med tidligere vedtak og resultat av
lignende sak, men, teknisk sjef kan ikke si; du får ikke lov å søke mer.
Nils W. Krog, 07.03.2017:
Vil med dette påpeke at Kalstøvegen 110, 112, 114, og 116 har tinglyst rettighet til vann fra
et borehull som planlegges bygget ned i nevnte plan. Ber om at dette hensynas i justert
plan.
En av de to felles slamavskillerne på det eksisterende boligfeltet ligger godt inne på tomt
BF2 i planforslaget. Foreslår at dere tar dere en befaring og ser på saken.
Teknisk sjefs kommentar:
Teknisk sjef stiller seg noe undrende til at etter så mange offentlig ettersyn, og så mange
merknader, så kommer dette frem først nå. Tinglyste rettigheter er et privatrettslig forhold.
Det betyr nødvendigvis ikke at foreslått tomt er ubebyggbar, men at noen forholdsregler
må tas ved utbygging. Det er heller ikke nevnt hvor borehullet for vann er i planforslaget,
og derfor vanskelig å foreta justeringer for.
Det ble foretatt justeringer for slamavskillere tidlig i planprosessen. Teknisk sjef vil tro at
det er det samme for slamavskilleren som for borehullet og at det finnes tinglyste

rettigheter til å ha slamavskilleren hvor den er. Dette vil da måtte hensyntas ved
utbygging.
Uttalelser fra offentlige instanser etter 5. gangs offentlig høring:
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, 02.11.2017:
Fylkesmannen trakk sin innsigelse til planen i brev datert 29.08.2017, under forutsetning
av at planen fikk en utforming i samsvar med kommunens oversending datert 18.08.2017.
Endringene i planen var et resultat av drøftingsmøte mellom kommunen og Fylkesmannen
den 15.06.2017. Endringene i siste oversending (5.offentlig ettersyn) ser ut til å være i
samsvar med våre forutsetninger for å trekke innsigelsen. Vi har på det grunnlaget ingen
ytterligere merknader i saken.
Rogaland fylkeskommune, regionaplanavdelingen, 07.11.2017:
Fylkesrådmannen har ikke ytterligere merknader til saken.
Statens vegvesen, Leikanger kontorsted, 14.11.2017:
Statens vegvesen har ingen nye kommentarer.
Karmsund Havn IKS, 05.12.2017:
Karmsund Havn IKS har ingen merknader til planen, men påpeker at tiltak som faller inn
under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighetene.

Merknader fra private etter 5. gangs offentlige ettersyn:
Torhild Kalstø, 13.11.2017 og 05.12.2017:
E – post datert 13.11.2017:
Viser til de endringene som er foreslått i reguleringsplanen. Denne omleggingen vil
ødelegge en privat eiendom samt deler av eiendommen som kunne bli brukt som tomter på
sikt. Jeg ber dere vurdere på nytt det tidligere forslaget. Jeg ber om en befaring der
representanter fra Fylkesmannen også er til stede. Etter så mange år hadde jeg håpet å
finne en løsning som er best mulig for alle parter. Området blir fremstilt av Fylkesmannen
som et turområde. Det er på andre siden av fylkesveien en kan gå tur. Reguleringsplanen
blir ikke brukt som turområde.
E – post datert 05.12.2017:
Etter mange år frem og tilbake med denne reguleringsplanen tar den nå en vending der
dere kommer med et forslag som vil ødelegge for mye for familien vår. Veien vil ødelegge
for et sommerhus samt en løe som brukes som lager. Jeg vedlegger mitt forslag.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar 13.11.2017:
Forespørsel om befaring ble besvart i eget brev datert 15.11.2017 siden det var mest
hensiktsmessig.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar 05.12.2017:
Forelagte forslag til plan er vist med forslagstillers forslag til vegløsning.
Geir Kalstø, 24.11.2017:
Veiforslaget (KV1) er helt uakseptabelt. Det vil ødelegge mye natur, ødelegge for
potensielle tomter og vil bli et stort synlig inngrep som vil bli veldig dyrt. Juster heller litt
på tomtene på hver side av TVA1. Det blir minimale endringer og det går en vei der
allerede.
Jeg har ingen planer om å bygge ut tomter på BF1. Skulle det bli aktuelt en gang, vil en
kunne lage vei ved løa og videre knytte seg på veien som i dag går inn til byggefeltet.
Kommunalsjef tekisk sin kommentar:
Uansett om KV1 går nord eller sør for eksisterende boliger vil den ødelegge natur, bli et
stort synlig inngrep og bli veldig dyr. Spørsmålet er hvor det er mest arealeffektivt å legge
veien, og slik planen ligger med BF1, er det mest arealeffektivt å ha en vei i stedet for to.
Det kan hende nåværende eier ikke har tanker om å bygge på området, men når det engang
er regulert, kan det tenkes at området blir kjøpt, arvet eller på andre måter havner hos noen
som vil bygge ut. Planlegging handler om å tilrettelegge for de tiltak som inngår i planen,
og så lenge det er regulert for bolig, må det tenkes at det en gang skal bygges ut. Forelagte
planforslag viser tiltakshavers alternativ til veitrase, som går i nord. Det er ikke vist
veiløsning for BF1.
Traseen ned TVA1 ble vurdert ved oppstart. Det ble da gitt tilbakemelding om at
grunneiere på begge sider av TVA1 ikke var villige til å avgi grunn. Det er oppfattet at den
situasjonen ikke har endret seg. En måtte også tatt mer enn bare en meter, fordi det skal
være sikt i tilknytning til veier. Det er også bare to meter mellom eksisterende trase for
TVA1 og bolig på 83/151. Det ligger også slamavskillere i TVA1, og mens disse kan flyttes
på må de ha et sted å flyttes til. Dette er ikke tatt stilling til da det ikke har vært et spørsmål
om å flytte dem.
Elin Kvalavåg Sørvaag og Frode Sørvaag, 13.12.2017:
Leste Geir Kalstø sin mail datert 24.11.2017 der han skriver at det er uakseptabelt at det
lages vei på hans eiendom. Han ønsker i stedet for å utvide den smale adkomsten som går
til sjøen som grenser til denne veien. Dette ser han som ikke problematisk i det hele tatt og
inngrepene på annen manns eiendom blir bagatellisert. Dette vil vi som eiere selvfølgelig
ikke godta. Vi ønsker ikke å selge eiendom eller la andre bruke vår eiendom til å lage vei
på. Vår toleransegrense når det gjelder mangel på respekt for vår eiendomsrett langs den
eksisterende adkomsten til sjøen er nådd for lenge siden. Her har en tatt seg til rette og
kjørt ned forstøtningsmur og gjerde. Det er ingen som har ordnet etter seg. Ødeleggelsene
har pågått i årevis og har vært svært belastende.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk registrerer at de lokale beboere i området ikke er begeistret for
planforslaget. Det er ikke foreslått endringer i plankartet i henhold til Kalstøs forslag. De
øvrige, privatrettslige punkter må tas opp utenfor reguleringsplansaken.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ DEL AV 83/28 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 25.06.2019, saksnr. 76/19
Behandling:
Krog (MDG) fratrådte som inhabil, jf. fvl. §6.1.
8 representanter til stede.
Hagland (UA) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet, jf. fvl. § 6.2. Han fratrådte
under habilitetsvurderingen.
7 representanter til stede.
Hagland ble enstemmig erklært habil og tiltrådte.
8 representanter til stede.
Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser vist på kart
sist datert 01.07.19. Jfr. plan og bygningslovens § 12-12. Planen kunngjøres og grunneiere og
rettighetshavere varsles, jfr. Plan- og bygningslovens § 12.12.
2. Det har i planprosessen blitt avklart med Statoil/Gassco og Karmøy kommune at ingen nye boliger
bygges i sikringssonen for gassrørledning. Området er i planen satt av til grøntareal, unntatt
eksisterende boliger.
3. I kommuneplanen er området for planen avsatt til bolig, samt noe LNF-område berøres i vest.
Utbyggingen vil ligge inntil eksisterende bebyggelse.
4. Kommunalsjef teknisk viser til at planen er gjennomførbar. Det er funnet løsninger på de innsigelsene
som er kommet inn.
5. Planen har vært til behandling i HTM/KST 11 ganger siden 2014 og har gjennomgått betydelige
endringer og tilpasninger til krav. Underveis har nye krav kommet til i form av overordnede planer, noe
som gjør saken mer kompleks. Men ut fra en helhetsvurdering, hvor også historikk vektlegges, mener
hovedutvalg teknisk og miljø at fordelene med å godkjenne planen er klart større enn ulempen.
Hagland (UA) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist
på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:

Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter befaring, ble det av
hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen som nå foreligger har tatt svært
lang tid med mange behandlinger, både kommunalt, fylkeskommunalt og hos fylkesmannen. Den lange
tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og det vil være urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i
senere tid er vedtatt kommunedelplaner, plan 4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder
først og fremst kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og transport. Alle
innsigelser er «ryddet opp i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger nå.
Innstillingen fikk 2 stemmer (Ap) og falt.
Haglands forslag vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (KrF) for Albertsens forslag.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12.12.

Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:
Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter befaring,
ble det av hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen som nå
foreligger har tatt svært lang tid med mange behandlinger, både kommunalt, fylkeskommunalt
og hos fylkesmannen. Den lange tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og det vil være
urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i senere tid er vedtatt kommunedelplaner, plan
4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder først og fremst kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og transport. Alle innsigelser er «ryddet opp
i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger nå.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ DEL AV 83/28 M.FL.
Kommunestyret behandlet saken den 01.07.2019, saksnr. 91/19
Behandling:
Krogh (MDG) var direkte inhabil etter fvl § 6 (1) og fratrådte.
42 representanter til stede.
Aksnes (Ap) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
Planforslaget forkastes. Det vises til gjennomgangen av saken i saksfremlegget.
Eik-Nes (V) foreslo følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2 og at forslagets punkt 2 blir nytt punkt 3:
2. Forslag til teknisk løsning skal kun aksepteres med tilknytning til kommunalt avløpsnett. Tillatelsen skal
kunne anses som en 0-utslippstillatelse. Omdefinering av 0- utslippstillatelse aksepteres ikke. Søknad om
den varslede utslippstillatelsen skal være slik utformet at korrekt løsning for utslipp/kloakk kommer tydelig
frem.
3. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
Avstemningsrekkefølgen var følgende:
Innstillingen settes opp mot forslaget fremsatt av Aksnes (Ap).
Dersom innstillingen får flertall voteres det over tilleggsforslaget fremsatt av Eik-Nes (V).
Forslaget til Aksnes (Ap) fikk 20 stemmer mot 22 stemmer for innstillingen og falt (Ap 14, FrP 4, SV 1, V1).
Forslaget fremsatt av Eik-Nes (V) fikk 16 stemmer mot 25 stemmer og falt (Ap 14, SV 1, V 1).
Krogh (MDG) tiltrådte.
43 representanter til stede.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar plan 4052, detaljregulering for Kalstø med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 01.07.19), jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12.12.
Begrunnelse for å vedta plan 4052 Kalstø:
Da søker startet «prosessen» på Kalstø, i 2014, ble det søkt om å sette opp et hus. Etter befaring,
ble det av hovedutvalg teknisk krevd at det ble utarbeidet reguleringsplan. Planen som nå
foreligger har tatt svært lang tid med mange behandlinger, både kommunalt, fylkeskommunalt
og hos fylkesmannen. Den lange tidsbruken kan ikke lastes tiltakshaver og det vil være
urettferdig om plan 4052 nå skal avvises fordi det i senere tid er vedtatt kommunedelplaner, plan

4052 ikke lenger er i overensstemmelse med. Dette gjelder først og fremst kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet og kommuneplan for klima og transport. Alle innsigelser er «ryddet opp
i» og planen er gjennomførbar slik den foreligger nå.
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odkennelse av lan 4052 Kalsto.

Det vises til mottatt melding om at plan 4052 - DETALJREGULERING FOR KALSTØ
- DEL AV 83/28 mfl. er godkjent i Karmøy kommunestyre 1. juli 2019. Vi vil med dette
benytte vår rett til å påklage dette vedtaket, jf. § 1-9 i plan- og bygningsloven.
I saksfremstillingen blir det hevdet at det på grunn av avtalen mellom Karmøy
kommune og Statoil ikke er mulig å etablere flere boenheter i en avstand på 200
meter fra gassrøret som går gjennom Kvalavåg, og dette «faktum» har Karmøy
kommuestyre lagt til grunn for sin behandling av plan 4052.
Til dette er det å si at administrasjonen frem til første gangs behandling i Karmøy
kommunestyre insisterte på at nevnte avtale mellom Statoil og Karmøy kommune var
en privatrettslig avtale, som ikke skulle hensyntas i plansaken.
Saken avvises så av kommunestyret, og Kommuneadvokaten i Karmøy uttaler seg
så om hvordan avtalen er å forstå. Konklusjonen fra Kommuneadvokaten er IKKE i
samsvar med det administrasjonen nå hevder, nemlig at avtalen gjør det
umulig/ulovlig å sette opp flere boenheter i «sperresonen». Kommuneadvokaten sier
helt klart at det finnes argumenter for at det er slik, men også at det finnes
argumenter for at det IKKE er slik! Konklusjonen som kommuneadvokaten kommer
til, er at avtalens virkeområde ikke er avklart juridisk. Det slås altså fast at man på
bakgrunn av avtalen ikke kan si noe sikkert om muligheten til å etablere flere
boenheter i sperresonen, før eventuelt avtalen er prøvet for domstolene.
Hvordan administrasjonen på dette grunnlaget videre i saksbehandlingen mange
ganger skriftlig slår fast med 100% sikkerhet at avtalen hindrer videre fortetting i
sperresonen for gassrørledningen er uforståelig, og etter vårt syn en grov
saksbehandlingsfeil.
Hvis man legger administrasjonens tolkning til grunn, ja da har Karmøy kommune
inngått en avtale med Statoil som har fratatt oss store verdier, da vår eiendom som
var regulert til boligformål ikke lenger kunne benyttes til dette. Hvorfor ble ikke vi i så
fall varslet om dette? Hvorfor har vi ikke fått mulighet til å søke om
erstatning/kompensasjon for vårt verditap? Kan kommunen bortforhandle rettigheter
knyttet til annen manns eiendom, uten en gang å gi beskjed? Vi har ikke hørt noe om
denne avtalen før reguleringsplan 4052 kom til behandling.

Vi mener derfor at administrasjonen og Karmøy kommunestyre har lagt feil fakta til
grunn når de har fjernet «gulfargen» (areal til boligformål) på vår eiendom og erstattet
denne med funksjon grønnstruktur. Kommuneadvokaten har IKKE endelig konkludert
med at avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil er til hinder for videre
boligbygging i «sperresonen» for gassrørledningen.
Da den påståtte rettsvirkningen av avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil er
det eneste argumentet administrasjonen har for å omregulere mine boligarealer til
grønnstruktur, og denne rettsvirkningen faktisk ikke er endelig avgjort juridisk, vil vi
påstå at dette er grunnlag til ? underkjenne hele reguleringsplanen. Man kan ikke
«stjele» verdier fra berørte grunneiere på et så spinkelt grunnlag!
I tillegg må det også nevnes at det i avtalen mellom Karmøy kommune og Statoil kun
er en begrensning på fem boenheter per kilometer rørledning. Slik dagens
bebyggelse er, er det kun fire boenheter som ligger i «sperresonen» på Kalstø, slik at
jeg godt kunne ha beholdt en boligtomt på min eiendom!
Til slutt vil vi få lov til å nevne at vi i hele denne prosessen føler at administrasjonen
uten unntak har fulgt tiltakshavers anvisninger og behov, og ignorert alle våre
merknader og innspill. Vi har virkelig fått kjenne på følelsen av a vere den «lille
mann» som ikke har blitt hørt. Vi håper nå på en rettferdig behandling.
På vegne av Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen:
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Planbestemmelser
4052 - KALSTØ - del av gnr. 83/28 mfl.
Arkivsak:
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Sakstittel:

13/4467
PLANR 4052
DETALJREGULERING FOR KALSTØ – del av gnr. 83/28 mfl.

Godkjent i Karmøy kommunestyre 1.7.2019.

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med
plangrense.
Området reguleres for følgende formål:

I. Bebyggelse og anlegg
A. Boligbebyggelse
B. Fritidsbebyggelse
C. Lekeplass

II. Samferdsel og infrastruktur
A. Kjørevei
B. Annen veigrunn – teknisk anlegg

III. Grønnstruktur
A. Angitt grønnstruktur med andre angitte hovedformål: Turveg/VA - anlegg

IV. Landbruks, - natur- og friluftsinteresser
A. Naturformål
B. LNFR tiltak
V. Hensynssone
VI. Fellesbestemmelser
VII. Rekkefølgebestemmelser

I.

Bebyggelse og anlegg

A. Boligbebyggelse
§ 1. Mønehøyder skal ikke overstige 8m fra gjennomsnittlig planert terreng i
henhold til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven. Takvinkel skal være
mellom 30 og 45 grader. For eksisterende bebyggelse skal takvinkel på tilbygg,
påbygg, karnapper, utspring etc. samsvare med eksisterende taks takvinkel.

§ 2. Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal jm. H2300 veileder grad av utnytting.

§ 3. Felt BF1, BF3 og BF5– Eksisterende frittliggende småhus med kjeller og inntil 2
etasjer. Gesimshøyde skal ikke overstige 4,5m.
Felt BF2 – Frittliggende småhus med kjeller og inntil 2 etasjer. Gesimshøyde skal
ikke overstige 4,5m.
Felt BF4 – Frittliggende småhus med kjeller og inntil 2 etasjer eller med
underetasje, 1etasje og loft. Gesimshøyde skal ikke overstige 4,5 m.

§ 4. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende
bebyggelse.

§ 5. Situasjonsplan leveres i forbindelse med byggesøknad for den enkelte eiendom.
Målsatt situasjonsplan skal vise:
- bygningers plassering og utforming (bolighus, garasje/carport, bod, uthus, gjerder
etc.)
- parkeringsareal
- avkjørsel, evt. snuplass
- utvendig oppholdsareal i henhold til kommunal norm
- terrengmessig behandling av tomten

§ 6. Garasjer med bod og lignende skal utformes og tilpasses boligen. Bygget skal ha
et maksimalt samlet bebygd areal (BYA) på 50 m2. Maksimal gesimshøyde 2,8m,
mønehøyder 6,0 m målt fra ferdig gulv.

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger byggemelding for
bolighuset selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Det skal på egen eiendom anlegges 2 biloppstillingsplasser pr. boligenhet, inkludert
garasje. Snuplass på egen eiendom i henhold til kommunens tekniske norm kapittel 3
– vegutforming.
B. Fritidsbebyggelse
§ 7. I området tillates oppført fritidsbebyggelse. Gesimshøyder skal ikke overstige
4m.

§ 8. Ny fritidsbebyggelse skal ha godkjent vann-, avløps- og renovasjonsordning.

§ 9. Fritidsboliger skal utformes på en slik måte at de blir liggende naturlig i
landskapet. Det skal legges særskilt vekt på terrengtilpasning. Materialvalg og
fargevalg skal tilpasses naturmiljøet og kulturmiljøet på stedet. Levegger, rekkverk
mv. skal brukes i minst mulig utstrekning og utformes på en estetisk god måte som
tar hensyn til bygningens arkitektoniske utforming.

§ 10. Maksimal størrelse på fritidsboliger må ikke overstige % BYA = 30 %. Det
samlede areal kan oppføres i inntil to enheter med inntil 8m avstand. Den minste
enhet kan maksimalt være 20kvm.

C. Lekeplass

§ 11. Lekeplasser skal opparbeides som vist i planen med sikkerhets- og utstyrsnivå i
henhold til kommunal norm og gjeldende krav. Hensynet til universell utforming
skal vektlegges.

Situasjonsplan for lekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplass skal
opparbeides før det gis brukstillatelse til boliger innenfor felt BF2, BF4 og BF5.

§ 12. Lekeplassen er et fellesområde som skal disponeres av rettighetshaverne i
området.

II. Samferdsel og teknisk infrastruktur
A. Kjørevei – privat vei
§ 13. Kjøreveier KV1 og KV2 skal være privat fellesveier. Veiene skal opparbeides
som vist i planen.

§ 14. Veg KV1 skal være opparbeidet i henhold til plan før det gis brukstillatelse til
boliger innenfor felt BF2 og BF4. Veg KV2 skal være ferdig opparbeidet som vist i
plan før ny boliger innenfor BF1 og BF3 gis brukstillatelse.
B. Annen veigrunn – teknisk anlegg
§ 15. Fyllinger og skjæringer skal matjorddekkes og isås med plen eller annen lav
vegetasjon.

III. Grønnstruktur
§ 16. Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon.

§ 17. Beplantning, skilt og opparbeiding av mindre rasteplasser kan tillates. Plan for
dette skal godkjennes av kommunen.

§ 18. Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som etter
kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk til friluftsliv. Lagring eller annet
som kan skade terreng eller vegetasjon eller virke skjemmende tillates ikke.
A. Angitt grønnstruktur med andre angitte hovedformål: Turveg/VA – anlegg
§ 19. I området er der slamavskillere. Det kan opparbeides turveg over/langs disse,
forutsatt at anleggene ikke blir skadet eller ødelagt. Dersom anleggene fjernes skal
området tilbakeføres til turveg.

IV. Landbruks, - natur- og friluftsinteresser
A. Naturformål.
§ 20. Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre nybygg eller anlegg. Lagring
eller annet som kan skade terreng eller vegetasjon eller virke skjemmende tillates
ikke. Beiting tillates dersom dette totalt sett er positivt for området.

B. LNFR tiltak
§ 21. Tiltak innenfor området skal vurderes av landbruksforvalter i kommunen.

V. Hensynssoner
§ 22. H140 sikringssone – frisikt. I frisiktsonene skal det være frisikt i en høyde a
0,5m over tilstøtende veier.
§ 23. H190 sikringssone – andre sikringssoner. Innenfor sikringssone H190_1 kan det
ikke etableres nye boenheter. Dette gjelder også etablering av nye boenheter
(leiligheter/hybler) i eksisterende bygningsmasse. Eventuelt nye fritidsboliger i
området FBF1 medregnes som boenheter.
§ 24. H560 angitt hensynssone – bevaring naturmiljø. Innenfor hensynssone H560
tillates ikke oppføring av permanente byggverk, eller annet som kan føre til endret
vannføring i bekken eller endre bekkeløpet. Tiltak for å sikre bekk mot ras eller flom
skal avklares med kommunens naturforvalter.
§ 25. H 730 angitt hensynssone – område båndlagt etter lov om kutlruminner.
Området er båndlagt etter kulturminneloven. Innenfor området ligger det
automatisk fredet kulturminne i form av steinalderlokalitet. Det er ikke tillatt å sette
i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet eller
gjøre noen form for fysiske inngrep i området. Eventuelle tiltak skal på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene jf. Lov om kulturminner §§3 og 8. Slike
tiltak skal fremmes i form av en reguleringsendring.

VI. Fellesbestemmelser
§ 26. Dersom det i forbindelse med gjennomføring av planen kommer frem funn eller
konstruksjoner i form av fornminner, må arbeidet straks stanses og Rogaland
fylkeskommune få melding for nærmere gransking på stedet, jf. § 8, 2 ledd i
kulturminneloven. Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.

§ 27. Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Eldre tufter,
potetkjellere og steingarder skal søkes bevart.

§ 28. Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse,
atkomstforhold og utearealer.

§ 29. Utbygging av tekniske anlegg som veg, vann- og avløpsnett skal skje i henhold
til teknisk plan godkjent av Karmøy kommune.

§ 30. Tiltak som planlegges i sjø og faller inn under havne- og farvannslovens
bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. De skal dimensjoneres slik at de
kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området.

VI. Rekkefølgebestemmelser
§ 31. Tekniskplan for utforming av kryss mot Kalstøveien i horisontal- og
vertikalplanet skal godkjennes av Statens vegvesen før arbeid med opparbeiding av
kryss igangsettes.

§ 32. Før det blir gitt igangsettingstillatelse for tiltak, skal det foreligge godkjent
teknisk plan som viser hvordan vei, vann, slokkevann, avløp og renovasjon, samt
flomvannshåndtering skal løses. Ved utarbeidelse av teknisk plan skal
brannvannskapasitet dokumenteres. Der bebyggelse trenger forsterket
brannvannskapasitet skal valgt løsning fremgå i teknisk plan.
§ 33. Matjordressurser som blir til overs ved gjennomføring av planen skal redegjøres
for. Deponeringsplan skal godkjennes av landbruksforvalter i kommunen før
igangsetting av gjennomføring av planen.
§ 34. Hensynssone H730_1 skal under anleggsperioden gjerdes inn med midlertidig
gjerde av stålnett.

Planbeskrivelse
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Sakstittel:

13/4467
PLANR 4052
DETALJREGULERING FOR KALSTØ – del av 83/28 mfl.

Godkjent i Karmøy kommunestyre 1.7.2019.
Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle
forslag til planer etter loven. Detaljplan (tidligere bebyggelsesplan) fremmes som
privat detaljplan, av NP arkitekt på vegne av Torhild Kalstø, eier av eiendommen
83/28. Planbeskrivelse beskriver planens formål, hoved- innhold og virkninger, samt
planens forhold til rammer og retningslinjer i kommuneplan som gjelder for
området.

INNHOLDFORTEGNELSE:
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.

Formålet med planforslaget
Planstatus og tilgrensende planarbeid
Kunngjøring og innspill til planarbeidet
Innspill / Merknader
Merknader og kommentar
Beskrivelse av planområdet
Beliggenhet
Eksisterende bebyggelse
Terreng / vegetasjon / dagens bruk
Trafikkforhold og atkomst
Barn og unge – lekeplasser
Renovasjon
Vann og avløpsanlegg
Gassanlegg
Beskrivelse av planforslaget
Bebyggelsen
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Grønnstruktur
Sammenstilling arealbruk
Risiko og sårbarhetsanalyse
Naturrisiko
Virksomhetsrisiko
Forsynings- og beredskapsrisiko
Tillegg

1.

Formålet med planforslaget

Formålet med planforslaget er å klargjøre boligområde i helhet for bygging av nye
eneboliger med tilhørende anlegg, kjøreveg og lekeplass.
10.12.2013 ble det avholdt møte med Karmøy kommune i forbindelse med oppstart
av planarbeidet.

2.

Planstatus og tilgrensende planarbeid

Gjeldende 667 KOMMUNEPLAN 2008 – 2019 avsatt arealene, i foreslått område til
detaljregulering, til bolig og LNF formål.
I områder som er avsatt til utbyggingsformål, kan utbygging ikke finne sted før
godkjente tekniske anlegg (vei, herunder gang og sykkelvei er , vannforsyning og
avløp er etablert (pkt. 2.)
På eiendommer større enn 3 da og på eiendommer beliggende mellom 100 og 50
meter fra sjø, kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 84 og 93 samt
fradeling til slike formål ikke finne sted før eiendommen inngår i bebyggelsesplan,
(pkt 5.a). (Bestemmelsene anviser til paragrafer i gamle Pbl 1985.)
For dispensasjoner ved fornying, gjenoppbygging eller nybygg eller nybygg for
fritidsmål I LNF områder (hytter, naust og brygger), gjelder bestemmelsene i pkt. 8, c
til h og 11 a til f.
Området består i dag av eneboligbebyggelse, samt naustbebyggelse med tilhørende
molo / kai.

3.

Kunngjøring og innspill til planarbeidet

Oppstartsmøte ble avholdt med Karmøy kommune den 10.12. 2014.

Igangsatt arbeid med detaljregulering for området ble varslet av arkitektkontoret NP
arkitekt med annonser i lokalavisen ”Karmsund” den 09.01. 2014 og på nettsider til
Karmøy kommune.
Berørte grunneiere, naboer og offentlige myndigheter ble varslet i eget brev.
Frist for merknader ble satt med 6 uker merknadsfrist senest til 20.02. 2014.
Vedlagt følger:
-

annonse fra lokalavis Karmsund

-

annonse fra nettsider av Karmøy kommune

varslingsbrev til grunneiere, rettighetshavere og berørte offentlige
myndigheter
-

liste som viser hvilke offentlige instanser som ble varslet

3.1 Innspill / Merknader
Det er per dagens dato kommet innspill til detaljplanarbeidet fra:
1.

Kystverket - datert 24.01. 2014

2.

Fylkesmannen i Rogaland – Miljøvernavdelingen - datert 28.01. 2014

3.

Statens vegvesen - datert 12.02. 2014

4.

Tove Havaas - nabo og eier av 83/177 - datert 19.02. 2014

5.

Nils W. Krog - nabo og eier av 83/147 og 180 - datert 19.02. 2014

6.

Naboer med felles innspill - datert 19.02. 2014

Nils W. Krog - nabo og eier av 83/147 og 180
Kenneth Stigen - nabo og eier av 83/151
Frode Sørvåg - nabo og eier av 83/150
7.

Gassco AS - datert 20.02. 2014

8.

Fylkesrådmannen - Regionalplanavdelingen - datert 20.02. 2014

9.

Fylkesrådmannen - Kulturavdelinga - datert 27.02. 2014

3.2 Merknader og kommentar
Innkomne merknader er tatt hensyn til i den grad det er funnet hensiktsmessig etter
samråd med kommunen. Merknadene er oppsummert under:

1.

Kystverket:

”Ved eventuell planlegging i sjø må de tiltak som planlegges etablert dimensjoneres slik
at de kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i området.
Det må tas med i bestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens
bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning og brukt ved utarbeidelse av detaljplan.

2.

Fylkesmannen i Rogaland – Miljøvernavdelingen

“Fylkesmannen legger til grunn at planen blir utformet i sasmvar med kommuneplanen.

Viktige plantema blir å sikre god landskapstilpassing og god estetikk på bebyggelsen.
Strandsonevernet må ivaretas i planarbeidet.”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning og brukt ved utarbeidelse av detaljplan.

3.

Statens vegvesen:

”… vil generelt påpeke at planen må ivareta trafikksikkerhet og universell utforming for
alle trafikantgrupper; gående, syklende, kollektivtrafikanter og bilister.
…Rammeplan for avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesvei 2013-201 viser mindre
streng holdning til nye avkjørsler på strekningen. Det er likevel ønskelig å ha færrest mulig

avkjørsler til fylkesvei, både av hensyn til trafikksikkerhet og gode intern- forbindelser i
boligområdet.

Veganlegg som berører fylkesvei skal utformes i tråd med håndbok 017. Særlig må kryss
og avkjørsel tilfredsstille krav til stigningsforhold og sikt. Siktsoner skal være målsatte.
Planen må sikre at den eksisterende avkjørselen oppfyller kravene i håndbok 017.

Dersom det er behov for å utbedre avkjørselen må planbestemmelsene stille krav til
detaljert plan for utforming av avkjørselen i horisontal og vertikalplanet. Det må stilles
krav til at planen også skal godkjennes av Statens vegvesen. Det må videre innarbeides
rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av avkjørselen i tråd med godkjent plan.”
Statens vegvesen minner om at planforslaget må vise byggegrense mot Fv850 ”

Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning og brukt ved utarbeidelse av detaljplan med
bestemmelser.
4.

Tove Havaas - nabo og eier av 83/177

” Som eier av gnr/bnr 83/177 i Karmøy kommune ber jeg om at min tomt, som faller
innenfor det området det er varslet detaljregulering for, innarbeides i planen samt
registreres som boligtomt og reguleres til dette formål.”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning. Tomt 83/177 allerede ligger i området satt til
boligformål.
5.

Nils W. Krog - nabo og eier av 83/147 og 180

”Som eier av gnr/bnr 83/147 og 180 ønsker jeg å komme med følgende innspill:

De to bruksnummer 147 og 180 skal slås sammen, og en ny tomt skilles ut som vist med

skravur på vedlagt kart.

Jeg ber om at den nye tomten innarbeides i den varslede detaljreguleringen og registreres
som boligtomt og reguleres i samsvar med dette formål.”
Kommentar:
Merknader er tatt til etterretning. Vi forventer innspill av Karmøy kommune i
forhold til dette.
6.

Naboer med felles innspill - datert 19.02. 2014

Ved planlegging av nye tomter ber vi derfor om at følgende forhold hensyntas:
·

Eksisterende kloakkanlegg er sårbart, og tåler ikke ferdsel av tunge kjøretøy.

·

Nye tomter må ikke legges slik at man oppnår en bebygget sone fra Kalstøvegen ned til
strandsonen, da dette vil fragmentere en allerede presset strandsone.

·

Eksisterende bebyggelse må tas med i betraktningen, og de ny tomtene må plasseres slik at
eksisterende bebyggelse beholder sin verdi og andre opplevde kvaliteter som finnes der per i
dag.

·

At man i størst mulig utstrekning unngår å legge nye bygg innenfor 100-meterssonen.

Kommentar:
·
Eksisterende privat kloakkanlegg skal ikke berøres. Eventuelle
endringer skal utføres av faglig folk. Avløp skal etableres for ny bebyggelse
med felles slamavskiller før utslipp til sjøen.
·
Boligbygning skal skje innenfor allerede regulert boligområde, samtidig
ikke i LNF område.
·
Nye bolighus skal plasseres på lavere terreng enn eksisterende.
Plassering skal være slik at eksisterende bolighus beholder sin utsikt mest
mulig. I slike boligområder må en alltid regne med nye bolighus bygd i
samsvar med plan og reguleringsbestemmelser.
·
Alle nye bolighus skal plasseres i allerede regulert boligområde, noen
utenfor 100 meters belte, noen i 100 meters belte slik som hus på tomter
83/147 og 180 , 83/150 og 83/151.

Andre merknader er uten kommentar og anses som irrelevante for utarbeidelse
av detaljregulering.
7.

Gassco AS

Gassco AS er operatør for transportsystemet for gass på norsk sokkel. Statoil har,
etter avtale med Gassco ansvar for teknisk drift av anleggene. Følgende
kommentarer er utarbeidet av Gassco og Statoil samarbeid.
” Det igangsatte planarbeidet ligger nær inntil anlegg for transport av naturgass og
kondensat. Generelt bemerkes at Gassco og Statoil ved flere anledninger har påpekt
overfør Karmøy kommune at økt bebyggelse langs gassrørledningstraseen gir økt
samfunnsrisiko.”
”Basert på slike risikovurderinger, ut fra gjeldende regelverk og gitte tillatelser, må det i
dette området, i en avstand a 200 meter fra rørledningen ikke oppføres boliger som samlet
har mer enn 5 husstander”
”Gitt eksisterende bebyggelse er det ikke mulig med ytterligere fortetting innenfor
sikkerhets- sonen i dette området.”
”Selv om det per i dag ikke gjelder formelle begrensninger for fortetting utenfor 200
meter fra rørledningen, er det ikke uten videre gitt at tettbebyggelse så nær anleggene er
tilrådelig. Risikoanalyser som er gjennomført for gassrørene fra Kalstø til Kårstø viser at
risikoen for person som arbeider, bor eller ferdes i nærheten av rørledningene (3. Person)
er innenfor hva Statoil og Gassco definerer som akseptable. Fortetting av bebyggelsen av
dette området vil bidra til økning av risikoen for 3. Person, og mulig overskridelse av
risikoakseptkriteriene.

Det skal også nevnes at det aktuelle området ligger tett inntil Kalstø ventilstasjon. Dette
er et anlegg med drift på 24 timer i døgnet, noe som, i enkelte situasjoner, kan medføre
noe støy på lite gunstige tider på døgnet.

Videre vil vi informere om at nye prosjekter / gassruting inn til Kårstø via Kalstø er
under modning. Eventuelle ombygninger og nye gassvolumer kan kreve endrede
sikringssoner eller andre tiltak som vil forstyrre nær bebyggelse.

Ut fra det som er sagt over anbefales ikke ytterligere fortetning av bygningsmasse i
denne seksjonen av Kalstø- området.”
Kommentar:
·
Detaljplan utarbeides i samsvar med gjeldende kommuneplan. Det skal
bygges i allerede godkjent byggeområdet i samsvar med bestemmelser. 5
eneboliger ligger utenfor sikkerhetsbelte. Ca. 13 boenheter ligger på en
avstand i mellom 130 og 200 m fra rørledning. 667 -Kommuneplan 2008 –
2019 i sine bestemmelser setter ingen begrensning i forhold til dette.
8.

Fylkesrådmannen – Regionalplanavdelingen

”Området planlegges for boligformål i tråd med gjeldende kommuneplan.
Fylkesrådmannen har ingen merknader til dette, men vil påpeke at også området utenfor
de definerte sentra i fylkesdel- plan for areal og transport på Haugalandet må gis en
effektiv arealutnyttelse. Planen bør legge opp til trafikksikre løsninger langs fylkesveien
og fylkesrådmannen viser her til vegvesenets brev til saken.

Området mellom sjøen og boligfeltet er i kommuneplanen vist som LNF område.
Kvaliteter for friluftsliv i strandsonen bør vises og med åpning for allmenn tilgang i form
av turvegforbindelse fra boligområdet.

Sikkerhetssonen for gassrørledning går gjennom området med restriksjoner for
arealutnyttelsen. Tiltakshaver må avklare begrensninger som følge av dette med ansvarlig
myndighet.
Det er herfra ingen ytterlige kommentarer til saken på dette nivå i planprosessen.”
9.

Fylkesrådmannen – Kulturavdelingen

”Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv har gjort ei første synfaring av det
aktuelle området for å vurdere forholdet til automatisk freda kulturminne.

Etter gjennomført befaring vurderer vi det slik at det vil vere naudsynt med
kulturhistoriske registreringar innanfor deler av planområdet. Dette då det er potensial
for tidlegare ikkje registrerte automatisk freda kulturminne under dagens markoverflate.

Vi vurderer potensialet for slike kulturminne som stort og det vil vere behov for nærare
arkeologiske registreringar før vi kan komme med ein endeleg uttale til planen…
…Hensikten med den kulturhistoriske registreringa er å finne ut om det finst automatisk
freda kulturminne, i form av bevarte aktivitets-/busetnadssspor frå forhistorisk tid, under
dagens markoverflate og som kan komme i konflikt med planforslaget. Vi kan ikkje krevje
å få utført registreringane før et evt. Planforslag vert lagt ut til offentleg ettersyn.
Erfaring viser likevel at tiltakshavar har nytte av å få avklart om det finst eventuelle
kulturminne i området på eit tidleg tidspunkt i planprosessen…
Kommentar:
·
Det skal ikke gjøres inngrep på gressmarka hvor det er potensial for
steinalderbosetning.
Dersom det i forbindelse med gravearbeid, i byggeområdet, kommer frem funn
eller konstruksjoner, må arbeidet straks stanses og Rogaland fylkeskommune få
melding for nærmere gransking på stedet, jf. § 8, 2 ledd i kulturminneloven. (Se
fellesbestemmelser § 19!)

4.

Beskrivelse av planområdet

4.1 Beliggenhet

Plankart 1- Kommuneplanens arealdel
Det vedlagte planforslaget omfatter et areal på ca. 61 da. LNF område ligger rundt
mot nord, øst og sør side. Planområdet omfatter også et mindre areal i sjø mot vest.
Det skal ikke planlegges nye tiltak i sjø.

4.2 Eksisterende bebyggelse
Største delen av eksisterende bebyggelse, innenfor planområdet, ligger allerede i
100-metersbelte langs sjøen. Her er bygd:
1. Bolighus - 10 stk frittliggende hus, bygd som hus i
-

1 etasje + kjeller

-

1 etasje + sokkeletasje

-

1 etasje + sokkeletasje + loft

-

med saltak, takvinkel ca 25° – 45°

2. Garasje - 4 stk.
3. Løe – 1 stk.
4. Naust - 4 stk i strandsone på sør- vest side.
5. Molo / kaien med natursteinskant i strandsone på sør- vest side, ved sjøen. Molo
er dimensjonert og nettopp fornyet slik at den kan motstå bølgeslag.

4.3 Terreng / vegetasjon / dagens bruk
Eksisterende terreng, innenfor bolig og LNF området er delvis beitelandskap med
steingrunn, mindre eller større fjellknauser/åser og helning mot sjøen til strandsonen.
På nordside er et mindre bekkedrag.
Vegetasjon utgjør gress, mose og lav busker. Området er i dag ikke i bruk til
landbruksformål. Det mangler gangstier slik at det kunne brukes mye mer som natur
og friluftsområdet enn i dag.

4.4 Trafikkforhold og atkomst
Planområdet grenser til Fv 850, 5,7 km lang fylkesveien som går mellom Kvalavåg
og Kalstø, med en ÅTD på 400 og fartsgrense 50 km/t.
Det er i dag avkjørsel fra denne veien til eksisterende boligbebyggelse i området.
4.5 Barn og unge – lekeplasser
Det mangler tilfredsstillende lekeplass for eksisterende boligbebyggelse. Stort
ubebygd natur og friluftsområde som kan egne seg for lek og opphold er, i dag, ikke
nok tilgjengelig og brukt.

4.6 Renovasjon
Kommunen sørger for å samle inn husholdningsavfall fra private husholdninger.
Søppeldunker tømmes ved Kalstøveien. Etter at området er ferdig utbygd vil
søppelbil kunne kjøre inn i feltet.

4.7 Vann og avløpsanlegg
Boligfeltet har intern privat vannledning som er tilknyttet kommunal
hovedvannledning som ligger langs Kalstøvegen (Fv 850).

Boligfeltet har privat kloakkledning med utslipp til sjøen. Avløpet passerer felles
slamavskiller før utslipp.
Nye boliger må legge ny avløpsledning. Denne må gå til kommunalt utslipp som er
etablert. Det kan ikke påregnes privat utslipp her. Hovedplanen for avløp sier at det
ikke skal etableres nye utslipp.
Overvann føres til terreng og til sjø.

4.8 Gassanlegg
Gassanlegg med ventilasjonssystemet ligger på nordside av aktuelle planområdet.
Av sikkerhets grunner er det definert et sikkerhetsbelte, på 200 m avstand fra
gassrørledninger. Dette beltet ligger over en del av aktuelle planområdet. Det skal
ikke oppføres nye boenheter innenfor sikringssonen til gassrørledningen.

4.9 Energiforsyning
Det går ikke høyspentline over eller nær planområdet.

5.

Beskrivelse av planforslaget

Formålet med detaljplanarbeid er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse i
boligområde med tilhørende anlegg. Bebyggelse legges utenfor sirkingssonen for
gassrørledningen. Noe av felt BF4 ligger i LNF – areal mot vest. Det skal utarbeides
arealplankart med bestemmelser. Planen skal gi grunnlag for å avklare hvilke plan og
byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet og hvor.

5.1 Bebyggelsen
Innenfor felt BF1 kan det fortettes. Tomter må i så tilfelle skilles ut.

5.1.1

Bolighusbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse - Felt BF2

Her planlegges det oppført 1 ny enebolig med kjeller og inntil 2 etasjer.
Biloppstillingsplasser og garasjer skal ligge på egen grunn.

5.1.2

Bolighusbebyggelse eller rekkehus – Felt BF3

Eksisterende bebyggelse. Det planlegges ikke ny bebyggelse i felt BF3

5.1.3

Bolighusbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – Felt BF4

Her planlegges 5 nye eneboliger.

5.1.4

Fritidsbebyggelse – frittliggende

Halvparten av en eksisterende fritidseiendom ligger innenfor planområdet i nord.
Eiendommen innenfor planens grenser reguleres i henhold til dagens bruk. Det
planlegges ikke ny bebyggelse i fritidsbegyggelse.

5.1.5

Lekeplass

Lekeplassen skal opparbeides som vist i planen før det gis brukstillatelse for det
andre nye huset innenfor planområdet.

5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.2.1

Adkomstvei

Ny privat felles vei, som adkomstvei til ny bebyggelse, skal utarbeides fra Fv 850.
Det er brukt, som grunnlag til prosjektering kommunalteknisk norm Kapittel 3 –
Vegutforming – reguleringsplannivå.
5.2.2

Vann og avløp

Vanntilførsel vil skje ved tilkobling til hovedvannledning ved Kalstøveien (Fv 850).
Avløp skal etableres for ny bebyggelse og føres til kommunalt nett.
Overvann skal føres til terreng og ledes direkte til sjø.

5.3 Grønnstruktur
Beholdes slik som det er i dag. Deler av det som er vist til boligområde i
kommuneplanen legges i detaljplanen med formål grønnstruktur. Dette er for
redusere terrenginngrep, men også for å kompensere for de tomtene som havner noe
utenfor boligområdet vist i kommuneplanen.

6.

Risiko og sårbarhetsanalyse

I forbindelse med utarbeidelse av ny detaljplan for Kalstø er det gjennomført en
Risko- og sårbarhets- analyse (ROS – analyse). Analysen fokuserer på kjente risikoog sårbarhetsforhold av vesentlig betydning hendelser som kan oppstå ved at
tiltaket gjennomføres. Analysen søker omfatte naturlige og menneskeskapte,
plutselige, uventede og kritiske hendelser.
1.
Natur- og miljøforhold: flom, skred, storm / orkan, jordskjelv,
lynnedslag, brann, skader i terreng.
2.
Menneskeskapte forhold: brann, eksplosjoner, trafikkuhell, feil på
elektrisitet og telenett.
Nærhet til Haugesund flyplass og sikringssonen til gassrørledningen krever en
grundig ROS - analyse.
Anbefales at norsk standard for Krav til risikovurderinger blir brukt.

Flytrafikk
Planområdet ligger på en luftlinjeavstand av ca. 1,2 km sørvest fra rullebanen til
Haugesund lufthavn. Ingen høyderestriksjoner for bygninger. Rullebanen er plassert
parallelt med planområdet. Flyadgang og adkomst skjer ikke over planområdet.
Ingen spesielle krav når det gjelder lyd.

Gassledning
Gassco overvåker sitt gassrørnett kontinuerlig mhp lekkasjer og rystelser i grunnen.
Det anses ikke behov for særskilte tiltak ut over standard prosedyrer som allerede er
på plass. Det skal ikke oppføres nye boenheter innenfor sikringssonen for
gassørledningen.

6.1 Naturrisiko
Naturrisiko er knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake.
6.1.1 Skred/ras/ustabil grunn/flom
Faren for skred og ras anses som liten. Undergrunn er i all hovedsak fjell i dagen eller
vegetasjons- dekke med varierende tykkelse. Det anses ikke å være fare for ustabil
grunn i planområdet. Det er en mindre bekk i nord delen av området. Denne bekken
anses ikke som fare for veganlegg eller bebyggelse.

6.1.2 Vind/ekstremnedbør/skog-/lyngbrann/radon
Ovennevnte forhold medfører ingen fare for bebyggelse eller veganlegg utover det
som er vanlig på Vestlandet. Området er ikke kjent for høye radonverdier.

6.2 Virksomhetsrisiko
Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som vil kunne innebære en risiko fordi
tiltaket vil utløse disse. Dette vil kunne berøre eksisterende forhold på og i
planområdets omgivelser.
6.2.1 Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon
Det er ikke eksisterende eller planlagt ny virksomhet med fare for brann eller
eksplosjon.
6.2.2 Forurenset grunn
Området har tidligere blitt benyttet til jordbruksland. Det er ikke fare for at grunnen
er forurenset.
6.2.3 Elektromagnetisk stråling
Det er ikke eksisterende høyspentlinjer eller andre installasjoner gjennom eller i
området som kan medføre slik fare.
6.2.4 Utbygging langs eksisterende veg, trafikksikkerhet
Ved opparbeiding av kryss inn til planområdet skal det opparbeides frisiktsoner.
Nordre Liknesveg er en skoleveg, og det er planlagt fortau langs nordsiden av vegen
for å ivareta trafikksikkerheten til barn og andre som ferdes langs vegen. Ellers gjøres
det ingen endring langs eksisterende veg som vil ha innvirkning på trafikksikkerhet.

6.3 Forsynings- og beredskapsrisiko
Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet til energi, vann og avløp,
renovasjon, tele, transport og beredskap / utrykning.
6.3.1 Utrykningstid
Videre utbygging medfører ikke økt utrykningstid for brannvesen eller ambulanse.

6.3.2 Vannforsyning
Utbyggingsområde vil bli forsynt fra kommunal hovedvannledning. Nødvendige
oppgraderinger av VA - nettet vil bli utført før det gis brukstillatelse til boliger.
6.3.3 Avløp
Avløpet fra området føressørover til kommunalt nett.. Det skal bygges egen
avløpsanlegg for ny bebyggelse.

7.

Tillegg

Flomfare
Flomfare vil her være knytta til sjø; springflod og generell auke i havnivå kombinert
med vind. Planlagt utbygging er på høyere nivå enn eksisterende bygninger og
innebær såleis ikke økt risiko.

SAKSPROTOKOLL - KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M
SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ
KLAGESAK 2
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 42/20
Behandling:
Krog (MDG) tiltrådte møtet etter behandling av sakene 33-41 og 42.
Rønnevik (MDG) møtte som vara. 9 representanter til stede.

Storesund (Ap) fremmet følgende som nytt punkt 3:
Klagen gis oppsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42).
Punkt 1 og 2: Innstillingen enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Storesunds forslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (H 2, KL 1) for innstillingen.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø finner ikke grunn til å ta klagen fra Nils W. Krogh på vegne av
Jon Terje Simonsen og Liv Marit Simonsen til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Rogaland med følgende uttalelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø slutter seg til kommunalsjef teknisk sin vurdering, slik den fremgår av
dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.
3. Klagen gis oppsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven §
42).

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

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

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

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

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

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

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


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



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



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

Forholdet mellom skole og tettsted:

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


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



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



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



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



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



Tomta skal gi muligheter for etablering av trafikksikre adkomstforhold.

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

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

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

Regulering:

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

Vurdering:

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

Konklusjon:

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

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

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

Regulering:

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

Vurdering:

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

Konklusjon:

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

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

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

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

Rådmannen i Karmøy, 06.03.2020

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

Figur 1 - Oversiktskart som viser tomta, eksisterende skole er markert med pil øst for tomta, kilde: kommunekart.com

-3Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

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

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

2 Bakgrunnstall og forutsetninger
2.1 Skolebygg
Elevtallsprognoser for Karmøy kommune viser at elevtallet ved Veavågen skole vil kunne komme opp mot 400
elever på mellomlang sikt. Utgangspunktet er på bakgrunn av dette en barneskole for 400 elever, med et
bruttoareal på 5400 m2, som inkluderer nødvendig idrettsareal.

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

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

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

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

Areal (m2)

Skolebygning

5 400 m2 BRA

Uteoppholdsareal

17 500 m2

Kjørevei, parkering, areal for buss

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

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

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

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

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

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

Kulturminne og kulturmiljø
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor den aktuelle tomta, men det er et utenfor
(bautastein) som ligger sør for eiendommen. Her er det også registrert bygninger fra før 1900 (SEFRAK)

-9Stor nok til å levere,

Kvassanesvegen 4

Telefon 97 54 00 00

Internett areal.omega.no

liten nok til å bry seg

5582 Ølensvåg

Epost

Org. Nr. 986 930 264

areal@omega.no

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

Prosjektnummer: B57144

Utarbeidet av: Omega Areal AS v/ FE og KJS

Figur 6 - kart som viser registrerte kulturminner i området, kilde miljøkart.no

Natur- og friluftsliv
Det er ikke registrert rødlistearter, sårbare eller fremmede arter innenfor eller i nærheten av området. Heller
ikke prioriterte eller viktige naturtyper eller naturmiljø.
Det er ikke forhold som tilsier at området har spesiell landbruksverdi. Etter befaring i området var det noen tegn
på at deler av området blir brukt til lek/rekreasjon i forbindelse med tilgrensede eiendommer, men tett skog og
myrområder hindrer fremkommelighet på en del av området, og det er vanskelig å ta seg gjennom hele
området.
Trafikkforhold
Eksisterende veinett er forholdsvis smale boliggater uten fortau. Østhusvegen i vest er regulert i gjeldende
planer med 6,5 m bredde, i tillegg til fortau på 2,5 meter langs vestsiden av veien. Fartsgrensen er 30 km/t.
Munkajordvegen i øst er også regulert, men noe smalere (5,0 m veg, 1,75 m fortau).
Nord i Østhusvnesvegen er det utfordinger knyttet til trafikkstøy. I forbindelse med detaljregulering for
Krokhaugen er det beregnet trafikkstøynivå både for dagens situasjon, og ved utbygging av boliger som planen
legger opp til. Den aktuelle tomten er ikke utsatt for støy, men grunnet mye trafikk nord i Østhusvegen, og
ytterligere trafikk ved utbygging på tomten, er det eiendommer her som er utsatt for trafikkstøy. Konklusjonen i
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støyvurderingen som er utført, var at utbygging av boliger i området ikke utløste krav om støyskjerming av
eksisterende bebyggelse.
Teknisk infrastruktur
Eksisterende vann og avløpsnett i området er ikke tilfredsstillende, flere av boligene rundt tomta har utslipp til
området. Kommunen har sett på løsning med en ringledning for vann, både alternativ med å legge spillvann i
samme grøft, og med separat spillvannsgrøft. Omkringliggende boliger er planlagt påkoblet til dette.
Grunnforhold
Løsmassekart fra NGU viser at området består av usammenhengende eller tynt dekke med hav/strandavsetning over berggrunnen. Området ligger for det meste under marin grense, og med dette kan det
være utsatt for kvikkleire. Som en del av tomtevurderingen er det derfor gjort er nærmere kartlegging av
grunnforholdene i området. Rapporten ligger vedlagt.

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

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

Klasserom i 1. og 2.
etg

Adm./ansatte i 3. etasje

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

Universell tilkomst over
taket og ned på
uteplassen i sørvest

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

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

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

Figur 12 - Prinsippsnitt som viser tverrprofil for Munkajordvegen

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

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

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

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

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

Hovedtilkomst (Munkajordvegen) til tomta, grunnerverv er ikke medregnet

Tiltak internt på tomta
•
•
•

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

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

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

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

5.5 Kostnadsoverslag

Behov /tiltak

Mengde

Sum (kr inkl. mva)

Opparbeiding av tomt, byggegrop

11 000 m2

9 500 000

Hovedtilkomst (Munkajordvegen)

400 m

8 500 000

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

4 800 m2

7 000 000

Uteareal (naturlig + opparbeidet)

18 000 m2

7 000 000

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

Ca. 400 meter
lengde rør,
fordrøyning 100
m3

17 000 000

SUM

49 000 000
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Forslag til utbygging sett fra sør
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Arkivkode
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Arkivsaksnr./Løpenr.
19/300 55078/19

Dato
11.10.2019

Notat fra kommuneoverlegen vedr. skolens utearealer

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

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

Det viktigste er uansett at tilgjengelig areal oppfyller nevnte funksjoner som går på å fremme lek
og fysisk aktivitet for å bidra til god utvikling hos det enkelte barn.
Ved bygg av ny skole er det økt krav til at anbefalte norm oppfylles sammenlignet med eldre
skoler.
Et viktig poeng er også at store avvik fra arealnorm på uteareal eller forskriften generelt vil måtte
kreve dispensasjon. Dette er det kun kommunestyret i Karmøy som har myndighet til.
Kommuneoverlegen har ikke fått delegert den myndigheten. Det vil derfor være slik at dersom det
er store avvik så har ikke kommuneoverlegen myndighet til å godkjenne. Da må dette opp som
dispensasjonssak i kommunestyret.
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SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 43/20
Behandling:
Leder viste til saksprotokoll fra ungdomsrådet i sak 9/20 og opplyste om at
ungdomsrådet enstemmig støtter rådmannens innstilling
Skorpe (H) redegjorde og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet. Han fratrådte under
habilitetsvurdering.
8 representanter til stede.
Skorpe enstemmig erklært habil og tiltrådte, jf. fvl § 6.2.
9 representanter til stede
Krog (MDG) foreslo å gå inn for alt. 1, nåværende skoletomt.
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 stemme (MDG) for Krogs forslag.

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

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR
FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 05.03.2019, saksnr. 24/19
Behandling:
Hatløy (H) fremmet følgende forslag som pkt. 2:
Det foretas befaring før 2. gangs behandling.
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Hatløy vedtatt med 8 stemmer mot 1 (Sp).

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan (4079) for Fjedlasjøen naust, gnr 82 bnr 14, datert 05.03.19, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
2. Det foretas befaring før 2. gangs behandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
17/2912

Arkiv: PLANR 4079
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

05.03.2019
28.04.2020

PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14

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

SAKSFRAMSTILLING
Cowi AS har på vegne av grunneiere innenfor planområdet utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan 4079 for Fjedlasjøen Naust.
Fjedlasjøen ligger nord og øst for Visnes, ved Buvik (på Hinderaker). Området er om lag 17 km
nordvest for Kopervik. Det har adkomst via Fjedlavegen fra fv. 847 Visnesvegen.
Planarbeidet utløser krav om begrenset konsekvensutredning (KU) iht. forskrift om
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven § 8*, bokstav a, vedlegg II punkt
12b (lystbåthavner) og § 10*, bokstav c, statlige planretningslinjer (bygging i strandsonen). Kravet
til planprogram gjelder ikke for planer etter § 8*.
*Revidert forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 01.07.17. Henvisningen til paragrafer i varselet,
er iht. den gamle forskriften og paragraf nummer er dermed ikke samsvarende med gjeldende forskrift.
På gårdsnummer 82, Hinderaker har det lenge vært rettigheter for brukseiere ved sjøen på
bruksnummer 14 (Fjedlasjøen). Disse rettighetene ble stadfestet ved dom i Gulating lagmannsrett
i 2004 og deretter fastsatt av Jordskifteretten i 2005. Nausttomtene ble innmålt av jordskifteretten
i 2006, i samsvar med rettsforliket og deretter tinglyst.
Området ble avsatt til småbåtanlegg i sjø og vassdrag i kommuneplanen vedtatt 2015.
Grunneierne har fått utarbeidet foreliggende forslaget til detaljreguleringsplan på bakgrunn av
ovennevnte prosess.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 4,2 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
naust, og småbåtanlegg i sjø og vassdrag samt småbåthavn. Planforslaget legger til rette for
bygging av totalt 9 naust innenfor planens grenser. 2 naust eksisterer i dag og inngår i det totale
antall tillatte naust. Disse er tillatt gjenoppbygd dersom de skulle ødelegges ved brann eller
lignende.
Innenfor planområdet legges det til rette for 2 flytende bølgebrytere. Hvert naust/nausttomt kan
ha inntil 2 båtplasser, og det tillates etablert kai for fortøyning og på/avstigning etc.
Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet er uregulert. Eksisterende bebyggelse i området består av 2 naust og
rester/grunnmurer etter tidligere naust.
Naustene skal oppføres som enkle konstruksjoner for oppbevaring av båt og relatert utstyr i tråd
med kommuneplanens bestemmelser for naust. Naustene skal ikke brukes til varig opphold. I
planbestemmelsene er det vist til hvor mange naust som kan oppføres per bestemmelsesområde
slik at de er fordelt i tråd med rettsforliket. Det kan etableres kai uten at en må bygge tilhørende
naust på de ulike nausteiendommene. Planforslaget tillater ikke oppføring av stengsler for fri
ferdsel i strandsonen.
Vei og trafikksituasjon:

Det er ikke kjørbar adkomst til planområdet. Grunneierne har tinglyst veirett over eiendom gnr
82 bnr 14 via traktorveg ned til et område med snuplass ca. 7 høydemeter ovenfor planområdet.
Grunneierne har en tidsbegrenset rettighet til å benytte snuplassen som parkering for 2 kjøretøy.
Den benyttes i hovedsak til avlevering og henting av utstyr. Brukerne av området bor i relativ
nærhet til planområdet og enten går eller sykler til stedet. Fra snuplassen er det en trapp og sti
ned til planområdet.
Det planlegges ikke parkering i planforslaget. Samtlige eiere bor i nærheten av planområdet og
har parkeringsplass ved boligene. Løsningen er i henhold til kommuneplanens bestemmelser for
parkering for naust, så lenge det er 1 km eller mindre fra naustene til privat parkering.
Ved eventuelle fremtidige salg av nausteiendommene, må de private selv ta høyde for å sikre
parkeringsrettigheter på et egnet sted.
Biologisk mangfold:
I forbindelse med utarbeiding av planforslaget er det laget en temarapport for biologisk
mangfold. Rapporten beskriver konsekvensene av planforslaget for naturmangfoldet på land og i
sjø. Kunnskapsgrunnlaget er sammensatt av registrerte, offentlig tilgjengelige data, samt befaring
i felt. Beskrivelse av planens konsekvenser på naturmangfoldet er basert på kunnskap om de
lokale forholdene, planforslaget og faglig skjønn. Planområdet har ingen forekomster av
naturmangfold av høy verdi, og samlet gir planforslaget liten negativ konsekvens på
naturmangfoldet. Kommunalsjef teknisk viser til rapporten for en dypere gjennomgang av
konsekvensene for naturmangfoldet.
Friluftsliv:
Planområdet ligger på en liten flate nedenfor en flere meter høy bergkant. Det er ikke mulig å gå
langs sjøen for å nå planområdet. En må enten via en trapp og en bratt sti, eller komme med båt.
På grunn av topografien er stedet lite nyttet til friluftsliv av andre enn de som har båtplassene
sine innenfor området.
Planbestemmelsene sier at det ikke er tillatt med stengsler langs sjøen, slik at en fritt kan ferdes
innenfor planområdet.
Utbygging etter planen vil ha liten virkning på friluftslivet utenfor planområdet. Se ellers
temarapport friluftsliv for en gjennomgang av konsekvenser for friluftslivet.
Landskap:
Etableringen av 7 nye naust er en fortetting og reetablering av et eksisterende naustmiljø.
Området er synlig fra boligbebyggelsen i sør og vest. Foreslått fortetting vurderes å gi en liten
negativ konsekvens med tanke på landskapet.
Anleggstrafikk:
Tilkomst med tanke på utbygging etter plan vil skje via sjø. Det vises forøvrig til den vedlagte
planbeskrivelsen og tilhørende temarapporter.
Overordnede planer:
Kommuneplanens arealdel

Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til småbåtanlegg i sjø og vassdrag.
Området dekker areal på land og i sjø. Forelagte planforslag er i tråd med kommuneplanens
arealdel.
Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland
Alle nødvendige inngrep og utbygginger i kystsonen skal legge vekt på arealøkonomisering og
minst mulig inngrep i urørt natur. Naust og brygger skal ikke være større enn nødvendig for
formålet. Det må tilstrebes å etablere fellesanlegg framfor enkelttiltak.
Tilgrensende reguleringsplaner:
Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner.
Teknisk plan - vann- og avløp:
Naustene skal ikke kobles til vann- og avløp, og det er ikke planlagt strømforsyning til
planområdet.
Planens konsekvenser for barn og unge:
Planområdet er vanskelig tilgjengelig i et område med spredt bebyggelse. Det er ikke i jevnlig
bruk av barn til lek eller fritidsaktiviteter. Kommunalsjef teknisk anser at utbygging etter plan vil
ha få eller ingen konsekvenser for barn og unge.
Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Se temarapport biologisk mangfold, samt tidligere oppsummering av rapportens innhold.
Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Planområdet ligger i et område med spredt bebyggelse og jordbruksområder. Brukerne av
området bor innenfor en radius på 1 km. Det er et svært begrenset antall personer som bruker
området. Ut over å forbedre muligheten for disse personene til å bedrive sjørettet friluftsliv, har
planforslaget liten innvirkning på folkehelsen.
Karmøy kommune ønsker at båtplasser samles i grupper, slik at en minimaliserer privatiseringen
av strandsonen, samt begrenser områder utsatt for forurensing forbundet med båthold. På lang
sikt kan god forvaltning av strandområdene gi en positiv effekt på folkehelsen i form av rene
strender og større bruk av strandsonen blant befolkningen. Kommunalsjef teknisk viser til
fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland.
Økonomi/ gjennomføring av planen:
Det er ingen offentlige areal i planen som skal overtas av kommunen. Det fører ikke til utbygging
som medfører utvidelse av offentlige lednings- eller veinett.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 05.03.19 - sak 24/19 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til detaljreguleringsplan (4079)
for Fjedlasjøen naust, gnr 82 bnr 14, datert 05.03.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

2. Det foretas befaring før 2. gangs behandling.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 08.05.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Fylkesmannen i Rogaland ................................................07.05.19 og 27.02.20
Statens vegvesen, region Vest ..........................................03.04.19
Fiskeridirektoratet .............................................................21.03.19
Karmsund Havn IKS .........................................................24.03.19
Fiskarlaget Vest ..................................................................22.05.19

Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Fylkesmannen i Rogaland fremsatte i brev 07.05.19 innsigelse til planforslaget. Fylkesmannen
fremmet innsigelse på bakgrunn av manglende byggegrense i byggeområder for naust.
Fylkesmannen viste til at dette kune føre til at naust ble bygd helt i sjøkanten og at dette ville
hindre intensjonen om allmenn tilgang til sjøen.
Innsigelsen er imøtekommet med at det er lagt inn en byggegrense i byggeområder for naust. Det
er vurdert at byggegrensen ikke vil hindre at man kan anlegge skinner eller lignende for å dra båt
opp og ned til naustene, siden disse ikke hindrer ferdsel i sjøkanten.
Innsigelsen ble trukket ved brev 27.02.20.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det er gjort mindre endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen.
Planforslaget bør legges ut til et begrenset ettersyn slik at berørte grunneiere og rettighetshavere,
samt berørte myndigheter, får anledning til å uttale seg til endringen.

Oversikt over vedlegg:
 Plankart
 Planbestemmelser








Planbeskrivelse
Temarapport biologisk mangfold
Temarapport friluftsliv
Temarapport landskap
ROS – analyse
Uttalelser og merknader

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
Innkomne uttalelser og merknader til 1. utlegging til offentlig høring.
Offentlige uttalelser:
Fiskeridirektoratet, 21.03.19:
Fiskeridirektoratet Sør fremsatte ingen vesentlige merknader til planarbeidet til
oppstartsmeldingen. Fiskeridirektoratet sør kan ikke se at planforslaget har vensentlige
konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta, og har således ingen vesentlige
merknader til planforslaget.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen kommentar. Merknaden er tatt til etterretning.
Karmsund Havn IKS, 24.03.19:
Karmsund Havn IKS har ingen merknader til dette utover å vise til uttale fra Kystverket i sakens
anledning.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen kommentar. Merknaden er tatt til etterretning
Statens vegvesen, region Vest, 03.04.19:
Planområdet grenser ikke til fylkesveg, og planen vil ikke medføre endringer i trafikkforholdene
på overordnet vegnett. Statens vegvesen sine innspill til oppstart av planarbeidet er kommentert
i saken. Vi har ikke andre merknader til planarbeidet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen kommentar. Merknaden er tatt til etterretning

Fiskarlaget Vest, 22.05.19:
Fiskarlaget Vest har noen generelle merknader som ikke blir gjengitt i sammendraget. Under er
gjengitt det som angår planforslaget spesifikt:
Fiskarlaget Vest viser til fiskeridirektoratet si nettside som viser at det ikkje er registrert
fiskeriinteresser i/ved reguleringsområdet. Det blir derimot og fiska i område som ikkje er
registrert der.
Fiskarlaget Vest ser positivt på at flytebrygge inklusi forankring skal skje innanfor
reguleringsområdet, samt at det ikkje er tillate med vedlikehald av båtar i småbåthamna som kan
føre til miljøforureining.

Naust må kunne plasseres slik at dei er mest mogeleg hensiktsmessig plassert i høve til bruken.
Det må ikkje vere krav om at ein skal kunne gå langs heile strandsona. Ein må kunne gå bak eit
naust i eit avgrensa område.
Ein vil til slutt gjere merksam på at fiskerinæringa er basert på fornybar biologisk produksjon, og
er derfor grunnleggjande avhengig av eit reint og produktivt kyst- og havmiljø mest mogeleg
fritt for miljøgifter, framandstoff og legemiddel. I tillegg er ein avhengig av å ha eigna areal å
fiske på.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen kommentar. Merknaden er tatt til etterretning. Angående byggegrense for naustene
er dette kommentert i kommentaren til uttalen fra fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland, 07.05.19 og 27.02.20
07.05.19:
I bestemmelse 3.8 heter det at naustene ikke skal plasseres slik at de hindrer ferdsel i
strandsonen. Videre heter det i bestemmelse 3.10 at området skal opparbeides på en slik måte at
det inviterer til allmenn ferdsel og bruk, og at gjerder, levegger og eller annen type stengsel ikke
er tillatt.
For område #3 og #4 er byggegrensen vist ut i sjø, og i praksis kan man derfor bygge naust helt i
vannkanten uten mulighet for ferdsel på utsiden. Fylkesmannen har derfor innsigelse til at det
for disse to områdene ikker er vist byggegrense for naust som bygger opp om bestemmelsene 3.8
og 3.10. Innsigelsen kan løses ved at det settes en byggegrense noe inn på land for naustene.
Fylkesmannen har ut over dette ikke merknader til planen.
27.02.20:
Viser til brev datert 19.02.2020. Karmøy kommune ber Fylkesmannen trekke innsigelsen til plan
4079 for Fjedlasjøen naust, Visnes. Kommunen har revidert plankartet etter tilbakemelding i brev
datert 14.02.2020. Planforslaget sikrer nå allmenn ferdsel både i planbestemmelsene og i
plankartet.
Med bakgrunn i det oppdaterte plankartet, trekker Fylkesmannen innsigelsen til planen.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
For å imøtekomme innsigelsen er det lagt inn byggegrenser i byggeområder for naust. Det
er en egen byggegrense i sjøen for kaianlegg.
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Innledning
På vegne av grunneiere fremmes med dette forslag om detaljreguleringsplan "Fjedlasjøen naust", planId
4079.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av naust med tilhørende anlegg.
Ettersom planområdet ligger i 100-meters belte, er det utarbeidet en konsekvensutredning for
planarbeidet. Denne planbeskrivelsen med en begrenset konsekvensutrednin g tar for seg planprosessen
man har vært gjennom, og beskriver planforslaget man har kommet fram til. Videre er tema som ble
omtalt i oppstartsmøte vurdert, og konsekvenser for miljø og samfunn er beskrevet.
COWI AS er planfaglig konsulent og har utarbei det planforslaget med tilhørende konsekvensutredning.

Bakgrunn
På gårdsnr. 82 Hinderaker i Karmøy kommune har det i flere hundre år vært rettigheter for brukseierne
ved sjøen på bruksnr. 14, heretter kalt Fjedlasjøen. Disse rettighetene er stadfestet ved dom i Gulating
lagmannsrett i 2004 og deretter fastsatt av Jordskifteretten i 2005. Nausttomtene ble innmålt av
jordskifteretten 19.06.06i samsvar med rettsforliket og deretter tinglyst 26.10.06.
Området er i arealdelen til kommuneplan avsatt til småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Grunneiere ønsker å
utarbeide reguleringsplan for området for å kunne etablere naust på hovedbruket og på de utskilte
tomtene. Området som søkes regulert utgjør ca.4.200m².
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Planprosessog m edvirkning

Krav om konsekvensutredning
Planarbeidet utløser krav om begrenset konsekvensutredning (KU) iht. forskrift om
konsekvensutredning for planer etter plan - og bygningsloven §8*, bokstav a, vedlegg II punkt 12b
(lystbåthavner) og §10*, bokstav c, statlige planretningslinjer (bygging i strandsonen). Kravet til
planprogram gjelder ikke for planer etter § 8*.
*Revidert forskrift om konsekvensutredninger
trådte i kraft 01.07.17.Henvisningen til paragraferi varselet,
vedlegg C, er iht. den gamleforskriften og paragrafnummer er dermedikke samsvarendemed gjeldende
forskrift.

Medvirkning
Lovverket gir klare føringer i forhold til medvirkning i planprosesser. Naboer, offentlige myndigheter
og andre sentrale parter i saken blir varslet gjennom brev. I tillegg annonseresplanarbeidet i lokal
presse, slik at også øvrige har mulighet til å følge med og / eller komme med innspill til planarbeidet.
En planprosess for reguleringsplaner kan ha flere runder der man ber om innspill. Første gang ved
vars ler om planoppstart, for å innhente merknader før man går i gang med utarbeiding av et konkret
forslag. Deretter legges planforslaget ut til offentlig ettersyn med ny mulighet for å komme med
merknader. Ved behov kan det være aktuelt med flere slike høring srunder.
Karmøy kommune bruker aktivt sine nettsider i forbindelse med pågående planarbeider, og alt
planmateriale som legges ut til høring vil legges ut her. Planmaterialet vil også være tilgjengelig på
rådhuset. Adressen til nettsidene er www.karmoy.kommune.no og rådhuset har adresse Statsråd
Vinjesgate 25, Kopervik.

Oppstartvarsel
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 04.07.17,med frist for innspill satt til 15.08.17.Planarbeidet ble
annonsert i Haugesund s Avis og lagt ut på kommunens hjemmeside. Det ble også sendt ut eget brev til
offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere, se vedlegg C.
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Figur 1 AnnonseHaugesundsAvis
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Etter varsling er planområde redusert på land og utvidet i sjø slik at forankring av bølgebrytere og feste
av båt i form av blåser skal ligge innenfor planen (fig.2)

Figur 2 . Utvidet planområde

vises som stiplet linje, datert 06.08.18.

Utvidet planområde ble oversendt Stavanger Maritime museum, Fiskeridirektoratet og Kystverket for
uttale 06.08.18.

Merknader og kommentarer
Forslagsstiller har mottatt 12 merknader per brev og e-post, se vedlegg D :
D1 – Statens vegvesen, 12.07.17
D2 – Fylkeskommunen regionalplanavdeling, 13.07.17
D3 – Fylkesmannen i Rogaland, 17.07.17
D4 – Haugaland kraft Nett AS, mail datert 27.07.17
D5 – Fylkeskommunen kulturplanavdeling, 08.08.17
D6 – Fylkeskommunen kulturplanavdeling, 19.09.17
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D7 – Fyl keskommunen kulturplanavdeling, 08.11.17
D8 – Kystverket, 08.08.17
D9 – Kystverket, mail datert 25.09.18
D10– Fiskeridirektoratet, 15.08.17
D11– Fiskeridirektoratet, 24.08.18
D12 –Stavanger maritime museum, mail datert 20.07.17
D12 –Stavanger maritime museum, mail datert 17.10.17
D12 –Stavanger maritime museum, mail datert 09.07.18
D12 –Stavanger maritime museum, mail datert 09.08.18
Merknadene fremkommer av etterfølgende punkter og hver merknad er kommentertav plankonsulenten:

Statens vegvesen (vedlegg D1)
Formålet med planarbeidet er naust og småbåtanlegg. Formålet er i tråd med kommuneplan.
Planarbeidet gjelder ikke areal som grenser direkte til fylkesveg.
Det må utredes i planarbeidet om det er behov for å gjøre utbedringer i eksisterende
avkjørsel til fv. 847.
Kommentar:
Det er i dag ingen kjørbar adkomstned til planområdetgrunnet topografi, og dette skal ikke endres.Der er en
tinglyst veirett over eiendomgnr 82 bnr 14 via traktorveg ned til et områdemed snuplassca. 7 høydemeter
ovenfor planområde.Grunneiereav nausttomtenehar en tinglyst rett til å benyttesnuplasssom en
tidsbegrensetparkering for 2 kjøretøysamtidig og benyttesi hovedsakved avleveringog henting av utstyr.
Grunneiere,som ogsåbor i området,går til fots eller benytter sykkelnår de skal ned til eiendommenesine for å
fiske. Planen som omsøktvil dermedikke medføreen økning av trafikk i forhold til dagensbruk. Utbedringer i
eksisterendeavkjørseltil fv. 847 ansesdermedikke som nødvendig.
Fylkeskommunen regionalplanavdeling

(vedlegg D2)

Området inngår i kommuneplanen som et område for naust og småbåtanlegg, varslet
formål er således i overensstemmelse med dette. I tillegg vil det reguleres inn en flytende
bølgebryter, som vil være en naturlig del av anlegget.
Området består i dag av en del parseller som tidligere har vært bebygd med naust. Det tas
nå sikte på å reetablere dette naustmiljøet. Fylkesrådmannen mener
reguleringsplanarbeidet kan starte som varslet, men påpeker at det må tas tilstrekkelig
hensyn til strandsonen og allmennhetens tilgang til denne.
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Kommentar:
Planområdetligger ikke til rette for utstrakt allment bruk som turområde / ferdsel,men det brukestidvis av
lokalebeboere.Grunnet topografi er det ikke mulig med gjennomgåendepassasje langs strandkanten.Det er lagt
inn planbestemmelser
for å ivareta allmenn ferdselog bruk:

Det er ikke tillatt å setteopp gjerdesom er til hinder for fri ferdsellangs sjøen.
Området skal opparbeidespå en slik måte at det inviterer til allmenn ferdsel og bruk. Gjerder, leveggereller
annentype stengseler ikke tillatt.

Fylkesmannen i Rogaland (vedlegg D3)
Saka gjeld varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr./bnr. 82/14 m.fl., Karmøy kommune.
Føremålet med planarbeidet er å etablere naust og småbåtanlegg ved Fjedlasjøen.
Planområdet er i gjeldande kommuneplan satt av til småbåtanlegg, og reguleringsplanen er såleis i tråd med
overordna plan.
Vidare planarbeid må ta særleg omsyn til natur - og landskapsverdiar i området, og sikre omsynet til
friluftsliv og allmenne interesser . Dette må sikrast i plankart og tilhøyrande føresegner.
Kommentar:
Gjennomplanarbeideter det kartlagt hvilke følger etableringav flere naust med tilhørendeanleggkan v enteså
få for ulike tema. Det er utarbeidetegnetemarapporterfor biologiskmangfold, landskapog friluftsliv (se
vedlegg).Samlet sett vurderesetableringav flere naust, innenfor et alleredeetablertområde,å gi få vesentlige
negativekonsekvenser
for miljø og samfunn.
Det er lagt inn planbestemmelser
for å ivareta allmenn ferdselog bruk.

Haugaland kraft (vedlegg D4)
Vi vil kunne uttale oss om aktuelle nye strømforsyningsanlegg til området når konkrete planer om behov
for dette foreligger.
Kommentar:
Det er per dagsdato ikke planlagt å leggefrem strøm til naustbebyggelse.
Vil dette i fremtiden bli aktuelt vil
Haugaland Kraft kontaktes.

Fylkeskommunen kulturplanavdelingen

(vedlegg D5)

Automatisk freda kulturminner i sjø
Planen er også lagt fram for Stavanger maritime museum som fagansvarlig for
kulturminner i sjø. Stavanger maritime museum kjenner ikke til kulturminner i sjø i det av
varsla området. Stavanger maritime museum vurderer området til å ha et potensiale for
hittil ukjent §4 automatisk freda kulturminner og §14 skipsfunn. Det er derfor aktuelt å
kreve å få gjennomført marinarkeologiske undersøkelser for å avklare forholdet til
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kulturminner/skipsfunn i sjø før de kan gi vår uttale til tiltaket.
Det er viktig at tiltakshaver setter en hensiktsmessig plangrense i sjø med tanke på areal
som behøves regulert. Kulturminnelovens undersøkelsesplikt gjelder hele sjø- og
ferskvannareal som skal reguleres. Stavanger maritime museum ber tiltakshaver om å
forelegge planavgrensningen så fort den foreligger. De vil da så tidlig som mulig kunne
vurdere planen, samt signalisere eventuelle arkeologiske undersøkelser og
kulturminnehensyn som må ivaretas i den videre prosessen (se forøvrig hele uttalelsen fra
Stavanger maritime museum, som følger v edlagt).
Automatisk freda kulturminner på land
Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner i nærområdet, finner
fylkesrådmannen det nødvendig å befare området før vi kan gi endelig uttale til planen.
Dette for å avgjøre om det er potensial for funn av ikke tidligere kjente automatisk freda
kulturminner som planforslaget kan komme i konflikt med.
Kostnadene ved første befaring vil ikke bli belastet tiltakshaver. Det må imidlertid understrekes at det kan bli
behov for ytterligere arkeologiske registreringer etter denne første befaringen. Kostnadene som er forbundet
med en eventuell registrering må, med hjemmel i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9, jfr. § 10,
betales av tiltakshaver.
Vi ber også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av dyrkingsplaner etter 1970, samt eventuelle traseer
for eksisterende vannledninger, kabler og andre tiltak innenfor planområdet. Slike inngrep kan redusere
potensialet for bevarte automatisk freda kulturminner.
Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av befaringen, og om nødvendig ytterligere
registreringer foreligger og forholdet til automatisk freda kulturminner er endelig avklart.
Kommentar:
Kommentert under D7
Fylkeskommunen kulturplanavdelingen

(vedlegg D6)

Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse. Seksjon for kulturarv foretok første
befaring av det aktuelle området for å vurdere forholdet til automatisk freda kulturminner
den 05.09.2017.
Vi har lagt kart, slik det ble oversendt oss ved var sel om oppstart, til grunn for vår
vurdering av omfanget av den arkeologiske registreringen. Dersom det blir behov for å
utvide planområdet gjør vi oppmerksom på at vi må få mulighet til å vurdere behovet for
arkeologisk registrering også i disse områdene.
I vårt brev datert 08.08.2017bad vi om å få oversendt eventuelle dyrkningsplaner etter
1970, samt traséer for vannledning/kabler etc. Vi kan ikke se å ha mottatt informasjon fra
tiltakshaver vedrørende dette.
Vurdering av planområdet – behov for kulturhistorisk registrering
På bakgrunn av nærliggende automatisk freda kulturminnefelt, og på bakgrunn av
områdets topografi og geografiske beliggenhet, anses planområdet for å ha stort potensial
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for funn av automatisk freda kulturminner som ikke tidligere har vært kjent. Det vil derfor
være behov for nærmere arkeologiske registreringer før vi kan komme med en endelig
uttalelse til planen. Krav om arkeologiske registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9,
1. ledd.
Hensikten med den arkeologis ke registreringen er å få klarhet i om det finnes automatisk
freda kulturminner i form av bevarte aktivitets -/bosetningsspor fra forhistorisk tid, som kan
komme i konflikt med planforslaget.
Registreringene innebærer hovedsakelig overflateregistreringer og graving av prøvestikk,
evt. mindre manuelle sjakter, på utvalgte steder hvor det er potensial for spor etter aktivitet i forhistorisk tid.
Prøvestikkene vil måle om lag 50 x 50 cm og vil bli gravd med spade. De vil
bli fylt igjen etter at dokumentasjonen er ferdigstilt.
Kostnader
Kostnadene som er forbundet med registreringene må, med hjemmel i Lov av 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner § 9, jfr. § 10, betales av tiltakshaver. Kostnadsoverslaget er vedlagt,
og vi ber om en skriftlig aksept på dette. Vi ber om at det vedlagte skjemaet benyttes for å bekrefte aksept av
kostnadene. Det er beregnet 4 dager i felt for 2 personer, samt 3 dager til etterarbeid.
I budsjettet er det lagt opp til at feltmannskapet skal overnatte nær registreringsstedet. Dersom
feltmannskapet velger å dagpendle, vil kostnader til kost og losji kunne bli overført til flere timer i felt i form
av kjøretid ved fakturering. Totalkostnadene satt av til arbeidstid i felt samt kost/losji, vil imidlertid ikke
overskride det som er satt av i budsjettet.
Budsjettet er et maksimumsbudsjett og det faktureres med timepris og andre satser for det året registreringen
blir gjennomført. Vi gjør oppmerksom på at man gjennom dette kostnadsoverslaget har tatt høyde for at deler
av planområdet må undersøkes forholdsvis grundig, og at det kan komme fram en del funn/strukturer som
krever dokumentasjon. Dersom det viser seg at undergrunnen er av en slik karakter at det er lite sannsynlig at
det finnes bevarte bosetnings-/aktivitetsspor fra forhistorisk tid i planområdet, vil en redusere omfanget, og
dermed også kostnadene, ved undersøkelsene.
Bestilling og avtaler med berørte grunneiere og forpaktere
Først når vi mottar en skriftlig aksept av kostnadene ved registeringen, vil arbeidet bli satt opp på vår
bestillingsliste. Som det fremgår av det vedlagte skjemaet for aksept av kostnader, bør tiltakshaver da ha gjort
alle nødvendige avtaler med grunneiere og eventuelle forpaktere av området eventuelt kan disse avtalene
ettersendes i god tid før registeringen skal starte.
Vi gjør oppmerksom på at vi prioriterer oppdragene etter dato for mottatt kostnadsaksept, og at vi for tiden
har stor oppdragsmengde. Normalt foretar vi ikke arkeologiske registreringer i perioden november -februar,
og vi ber på bakgrunn av dette om at de arkeologiske registreringene bestilles i god tid før oppdraget ønskes
gjennomført.
Når kostnadsaksept og grunneier -/forpakteravtaler er mottatt vil det bli sendt ut brev når nærmere
oppstartstidspunkt for registreringen er satt. Vi gjør oppm erksom på at det i vårt brev om oppstartstidspunkt
vil bli satt en frist for avbestilling av registreringen. Dersom registreringen avbestilles etter denne fristen vil
dette føre til fakturering av de utgifter vi har fått, og vil kunne få, i tilknytning til registreringen.
Vi gjør oppmerksom på at fylkesrådmannen ikke kan gi endelig uttale før vi har fått mulighet til å foreta
arkeologiske registreringer, og forholdet til evt. automatisk freda kulturminner er avklart. Vi minner også om
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at Stavanger maritime museum har varslet mulig behov for undersøkelser i sjø, avhengig av arealutnyttelse i
sjøarealet.
Kommentar:
Kommentert under D7
Fylkeskommunen kulturplanavdelingen

(vedlegg D7)

Rogaland fylkeskommune viser til tidligere korrespondanse i saken, samt epost av
08.11.2017med ny, redusert plangrense for den aktuelle reguleringsplanen (se vedlegg).
Fylkesrådmannen har vurdert forslaget til redusert plangrense i det aktuelle området som
sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Den delen av planområdet som fylkesrådmannen vurderte til å ha et stort potensiale for
funn av til nå ukjente automatisk freda kulturminner vil ifølge kartvedlegget bli tatt ut av
planen. Ut fra våre arkiver og på bakgrunn av observasjoner på befaringen, kan vi av den
grunn ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda kulturminner. På dette
grunnlag frafalles krav om arkeologiske registreringer, og fylkesrådmannen har forøvrig
ingen merknader til planen med henblikk på forholdet til automatisk freda kulturminner.
Fyl kesrådmannen vil imidlertid understreke at dersom det blir behov for å utvide
planområdet, må vi få mulighet til å vurdere også disse områdene opp mot mulig konflikt
med automatisk freda kulturminner.
Vi gjør også oppmerksom på at selv om det pr. i dag ikke kjennes automatisk freda
kulturminner i området som omfattes av planen, må eventuelle funn ved gjennomføringen
straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil vedkommende
myndighet har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Kommentar:
Fylkesrådmannenhar ingen merknadtil planen.Om det allikevel skulle gjøresfunn innenfor områdetskal alt arbeid
stansesog kulturmyndighetenevarsles.Dette er ivaretatt i planbestemmelser.
Kystverket (vedlegg D8)
Kystverket Vest har utfra en havne- og farvannsmessig vurdering ikke særlig merknader til de
arealdisponeringer som er gjort i sjø i fremlagt forslag til detaljregulering. De tiltak som planlegges
etablert må prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den belastningen de kan bli påført i farvannet.
Kystverket vil minne om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i farvannet
krever tillatelse etter lov om havner og farvann av 17.april 2009. Planområdet ligger i kommunens
sjøområde, og det er kommunen/kommunal havnemyndighet som har forvaltningsansvar og myndighet
etter havne- og farvannsloven §27, 1.ledd i planområdet. Vi ber om at dette blir tatt med i
planbestemmelsene.
Kommentar:
Merknadener tatt til etterretning.
Kystver ket (vedlegg D9)
Vår ref. 2017/3019
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Vi viser til deres e-post av 07.08.2018.Kystverket har ikke merknader til at planområdet utvides såfremt
det blir tatt hensyn til fremkommeligheten i farvannet.
Kommentar:
Merknadener tatt til etterretning.
Fiskeridirektoratet

(vedlegg D10)

Fiskeridirektoratet region Sør har hatt saken på høring hos Fiskarlaget Vest. Det har ikke fremkommet
merknader fra disse.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at reguleringsforslaget slik skissert i melding om oppstart av
reguleringsarbeid på Visnes, vil medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta i
planleggingen. Det fremsettes derfor ingen vesentlige merknader til planarbeidet.
Fiskeridirektoratet region Sør ber om å få planen på høring f or eventuelt å kunne gi råd og anbefalinger i det
videre planarbeidet.
Kommentar:
Merknadener tatt til etterretning.
Fiskeridirektoratet

(vedlegg D11)

Vi viser til mottatte henvendelse 6.8.18 vedrørende utvidelse av planområdet.
Den skisserte utv idelsen i sjø medfører ingen endring av vår tilbakemelding datert 14.8.17.
Kommentar:
Fiskeridirektoratethar ingen merknadtil planutvidelsei sjø.
Stavanger maritime museum (vedlegg D12)
Mail datert 20.07.17:
Vi kjenner ikke til kulturminner i sjø i det av varsla området. Området er generelt vurdert til å ha et
potensiale for funn av hittil ukjente verna skipsfunn og automatisk freda kulturminner. Det varsla
området ligger i nærheten av Bårholmen – en slags vak tpost for kongsgården Avaldsnes i tilfelle fiender
kom seilende vest fra havet, og datert mellom 400 – 550 e.Kr. Antageligvis ble Buvik brukt som en havn,
som ga
forbindelse til Avaldsnes. Selv om det meste av den maritime trafikken fra jernaldre og oppove r i tid
gikk i gjennom Karmsundet, det er mulig at Buvik/Visnessjøen ble brukt av kongene på Avaldsnes. På
samme måte som Ferkingstad på Karmøy hvor finnes flere store båtnaust, herfra kunne man sende ut
skip og huke skattesnytere som på godværsdager seilt e på utsida av Karmøy for å lure seg unna
skattleggingen i Karmsundet. Vi vurderer området slik at det har et potensiale for hittil ukjent §4
automatisk freda kulturminner og §14 skipsfunn.
Det er derfor aktuelt å kreve å få gjennomført marinarkeologiske undersøkelser for å avklare forholdet til
kulturminner/skipsfunn i sjø før vi kan gi vår uttale til tiltaket.
Det er viktig at tiltakshaver setter en hensiktsmessig plangrense i sjø og vatnet med tanke på areal som
behøves regulert. Kulturminnelovens under søkelsesplikt gjelder hele sjø- og ferskvannareal som ønskes
regulert – vi ber tiltakshaver om å foreligge oss planavgrensningen så fort den foreligger. Vi vil da så
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tidlig som mulig kunne vurdere planen, samt signalisere eventuelle arkeologiske undersøkelser og
kulturminnehensyn som må ivaretas i den videre
Mail datert 17.10.17:
Tidligere saksgang.
Vår første vurdering av potensiale for funn (epost datert 20.7.2017)tok utgangspunkt i hele gnr 82/bnr 14 med
tilgrensende sjøområde. Dere kan dermed se bort fra vurderingen datert 20.7.2017ettersom området nå er mer
avgrenset.
Ingen merknad
Stavanger maritime museum kjenner ikke til skipsfunn eller automatisk freda kulturminner som berøres av
omsøkt plan. Vi har vurdert det varsla området til å være såpass lite og ha et middels -lavt potensiale for funn
av hittil ukjente automatisk freda kulturminner og verna skipsfunn. Vi har dermed ingen merknad til
eventuelle tiltak innen varsla område. Det går da frem av dette at vi ikke vil ha merknad til ev. reduserte
planområder som deres forslag
«redusert planområdet (002)».
Stanse og meldeplikt
Om det allikevel under gjennomføringen av tiltaket oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet
eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må arbeidene
straks stanses og kulturminnemyndighete ne varsles, jf. kml § 8 og §14. Tiltakshaver plikter å underrette den
som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.

Mail datert 09.07.18:
Vi kommer ikke til å kreve marinarkeologisk undersøkelse i denne utvi det plangrense i sjø. Samtidig
Stavanger maritime museum minner om det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være
vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller annet), må
arbeidene stra ks stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kml §8 og §14. Tiltakshaver plikter å
underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.

Mail datert 09.08.18:
Tak for oppdatert plangrensen. Det er ikke en stor forskjell mellom området vist på kart fra d. 06.07.2018og
06.08.2018. Vi kommer ikke til å kreve marinarkeologisk undersøkelse i forbindelse med detaljreguleringsplan
for Fjedlasjøen. Husk vennligst om m eldeplikten hvis der kommer noe arkeologiske gjenstander.
Kommentar:
Stavangermaritime museumhar ingen merknadtil planen.Om det allikevel skulle gjøresfunn innenfor områdetskal
alt arbeidstansesog kulturmyndighetenevarsles.Dette er ivaretatt i p lanbestemmelser.
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Beskrivelse av området
Planområdet ligger omlag 17 km nord for Kopervik ved Buvik i Karmøy kommune.

Planområd
e

Figur 3

Oversiktskart over planområdetsbeliggenhet.Kilde: Norgeskart

Beliggenhet og adkomst
Planområdet ligger om lag 140m fra Fjedlavegen 58 og har adkomst via fv. 847 Visnesvegen, som ligger
om lag 740m fra planområdet.
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Traktorveg
Planområde

Figur 4

Oversiktskart over planområdetsbeliggenhet

Vei -/trafikksituasjon fram til området
Det er ikke kjørbar adkomst ned til planområdet. Grunneiere har en tinglyst veirett over eiendom gnr 82
bnr 14 via traktorveg ned til et område med snuplass ca. 7 høydemeter ovenfor planområde.
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Tr
akt
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eg
Snuplass

Figur 5. Flyfoto.Planområdesett fra nordvest.Kilde: kart.gulesider.no

Grunneiere har en tinglyst rettighet til å benytte snuplassen som en tidsbegrenset parkering for 2
kjøretøy og benyttes i hovedsak ved avlevering og henting av utstyr. Grunneiere, som også bor i
området, går til fots eller benytter sykkel når de skal ned t il eiendommene sine for å fiske. Planen som
omsøkt vil dermed ikke medføre en økning av trafikk i forhold til dagens bruk.

Bebyggelse
Befolkningstettheten i området er lav/middels. Boligbebyggelsen består av eneboliger. Den nærmeste
boligbebyggelsen ligge r ca. 140 meter sørøst for planområdet.

Planområde

Figur 6 . Befolkningstetthet

(til venstre) og tettsteder

(til høyre) i området. Kilde: Miljøstatus

Planområde
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Planområde

Figur 7. Boligbebyggelse
i nærområde.Kilde: NordecaInsight

Ny naustbebyggelse vil medføre en fortetting av eksisterende naustområde.

1.1

Dagens situasjon

Planområdet grenser til LNF -område som hovedsakelig er i bruk som beite. Adkomst til
planområdet går fra enden på Fjedlaveien, videre via traktorveg som krysser beite og avsluttes
med snuplass med tidsbegrenset parkering for 2 kjøretøy. Det er i dag kun en bratt sti ned til
planområdet fra snuplass. Fjedlaveien er en privat veg, hvor grunneiere til nausttomter har
vegrett.

Bilde 1 . Bilde av dagens traktorveg,

trapp ned til sti og bratt sti opp fra planområdet
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Innenfor planområdet er det i dag 2 eksisterende naust, en grunnmur fra tidligere naust og en
slipp.

Bilde 2. Planområdesett fra sør
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Eksisterende bruk av området

82/14

Figur 8. Eiendommerinnenforplanområde

Området brukes i dag av grunneiere til fiske, uteopphold, grilling og delvis til fortøyning av båter.
Andre beboere langs Fjedlaveien, som ikke er eiere av nausttomtene, går av og til tur ned til området
for å fiske nede ved eksisterende brygge. Bruksfrekvensen er liten (informasjon fra grunneiere).
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av naust på de tomtene som ikke er
bebygd og for å bedre dagens fortøyningsmuligheter ved å etablere en bølgebrytere i nord og
nordvest.
Nausttomt som ligger som en liten øy i bakkant av området, gnr bnr 82/101 har samme eier som
hovedbruket (gnr/bnr 82/14), adkomst til sjøen er dermed ivaretatt.

Landskap
Se egen rapport, vedlegg G

Landbruk
Historisk sett har planområdet tilhørt gårder med gårdsdrift og tilhørende jordbruksareal. Det aktuelle
området som ønskes detaljregulert har ikke vært del av jordbruksareal og er heller ikke egnet til dette.
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Planområde

Figur 9. Dyrkbar jord. Kilde: Miljøstatus

Planområde

Figur 10. Jordbrukskart.Kilde: Miljøstatus

Strandsone
Se temarapport for friluftsliv, vedlegg F, hvor tiltakets konsekvens på strandsonen vurderes.

1.1.1

Naturvern
Se temarapport for biologisk mangfold, vedlegg E

1.1.2

Kulturminner
Det er ingen registreringer innenfor planområdet. Nærmeste boligbebyggelse er registrert som annen
SEFRAK bygning.

21

PLANBESKRIVELSE FJEDLASJØEN NAUST

Planområde

Figur 11. SEFRAKBygninger.Kilde: Miljøstatus

Vann og avløp
Der er ikke tilgang til offentlig strøm, vann og avløpsnett i umiddelbar nærhet og det planlegges heller
ikke slik tilknytning.
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2

Overordnede rammer og føringer

Statlige føringer
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
Loven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold
og økologiske prosesser. I planprosessen vil dette bli i varetatt ved at tema som omfattes av loven vil bli
konsekvens utredet og at planforslaget utarbeides med hensyn til naturmangfoldet.
Forskrift om konsekvensutredninger
Som beskrevet under punkt 2.1 omfattes planarbeidet av «Forskrift om konsekvensutredninger».
Planarbeidet vil være i henhold til de krav som stilles i forskriften.
Lov om forbud mot d iskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt
funksjonsevne. Prinsipper om universell utforming legges til grunn i planarbeidet og man vil så godt som
mulig tilrettelegge for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.
St. meld 26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
Beskriver miljøu tfordringer som Norge står overfor de kommende årene. Hensikten med
konsekvensutredning er å se på virkninger for miljøet, og man vil også se på avbøtende tiltak slik at man
ender opp med løsninger som gir minst mulig negativ miljøpåvirkning.
Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning.
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Kommuneplan
Området er i arealdelen til kommuneplan er avsatt til småbåtanlegg i sjø og vassdrag.

Planområde

Figur 12. Utsnitt av kommuneplan.Kilde: Fonnakart
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Planforslaget

Plankartet
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Figur 13. Utsnitt av plankartet

Arealregnskap
Tabellen under viser en oversikt over de ulike formålene i plankartet, og antall daa for disse. Planområdet er
på til sammen 4,2 daa.

Tabell 1

Arealtabell av formålenei plankartet
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Beskrivelse av planforslaget
Generelt
Hensikten med planarbeidet er å etablere 7 nye naust med brygge, samt flytende bølgebrytere innenfor
planområde.

Arealutnyttelse/tetthet, arkitektur og tilpasning
Se temarapport for landskap, vedlegg G .

Type bebyggelse
Området ligger usjenert til og den eksisterende og planlagt bebyggelse vil være i samme stil som øvrig
naust bebyggelse i nærheten. Nye naust vil bli oppført i henhold til kommunens planbestemmelser.

Parkering
Grunneiere har en tinglyst rettighet til å benytte snuplass ovenfor planområde som en tidsbegrenset
parkering for 2 kjøretøy og disse benyttes i hovedsak ved avlevering og henting av utstyr. Grunneiere,
som også bor i området, går til fots eller benytter sykkel når de skal ned til eiendommene sine for å fiske.
Planen som omsøkt vil ikk e endre dagens parkeringsforhold.
Gjeldende kommuneplan krever minimum 0.5 parkering per naust, men disse kan dekkes innenfor en
radius på 1 km. Med unntak av en grunneier bor alle innenfor en radius på 1km. Kommuneplanens anses
som ivaretatt.

2.1.1

Universell utforming

Planendringen medfører ingen endring i forhold til eksisterende situasjon, men veitrase er ikke universelt
utformet. Stien er bratt og ikke universelt tilpasset. Universell utforming av dagens trase kan ikke
etableres uten omfattende inngrep.

Barn og unge
Nærmeste barnehage, Hinderaker og Visnes Vels barnehage, ligger utenfor influensområde, ca. 700m
sørvest for planområdet. I samme område ligger Fransehagenog statlig sikret friluftsområde, hvor det er

Planområd
e
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tilrettelagt turområder i utmarksområdet tilhørende Visnesgarden ut mot Straumsund.
Figur 14. Nærmestebarnehage.Kilde: GulesiderKart

Planendringen medfører ingen endring i forhold til eksiterende situasjon. Områdets verdi for barn og
unge settes som liten grunnet tilgjengelighet og avstand til boligområder.
Planområdet ligger nord for boligbebyggelsen i Visnes og det er ikke kjent at dette området brukes i dag
av andre enn grunneiere og beboere langs Fjedlavegen. Fjedlastranda lengre inne i bukta er til tider
benyttet til bading.

Planområde

Fjedlastranda

Figur 15. Flyfoto planområde.Kilde: fonnkart

Bilde 3 . Fjedlastranda

sett fra planområde(nord)

Folkehelseperspektivet
Området ligger ikke til rette for utstrakt allment bruk som turområde / ferdsel. Grunnet topografi er det
ikke mulig med gjennomgående passasjelangs strandkanten og eneste adkomst er via sjø eller via privat
traktorveg og sti ned til planområde. Det er god tilgang på rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet.
Blant annet Fjedlastranda lengre inne i bukta benyttes til bading. Planforslaget vil ikke endre eller
forringe dagens situasjon.

Renovasjon
Planendringen medfører ingen endring i forhold til dagens situasjon. Det planlegges ikke offentlig
renovasjon og den enkelte oppsitter er ansvarlig for å fjerne og deponere eget avfall på egnet måte.
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3

Konsekvenser for miljø og samfunn

Generelt
Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha i
forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta for seg avbøtende tiltak
for eventuelle negative konsekvenser som framkommer.
Konsekvensutredninger skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før
gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for undersøkelser etter
gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkningene av forslaget.
Metodikken som er brukt kan i hovedsak beskrives med følgende punkter:
Informasjonsinnhenting og beskrivelse /verdivurdering av dagens situasjon
Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets konsekvenser i forhold til de ulike
utredningstemaene
Beskrive avbøtende til tak
Det har vært jobbet med de ulike fagtemaene underveis i planprosessen for å komme fram til et planforslag
som i størst mulig grad er tilpasset de faglige forutsetningene.
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0-alternativet
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger skal det redegjøres for ulike alternativer. “0 -alternativet”
er et generelt uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir gjennomført.
0 alternativet vil i dette tilfelle innebære en videreføring av dagens, eksisterende situasjon, altså ingen
endringer.

Konsekvenser for naturmangfold
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en egen temarapport for biologisk mangfold, se vedlegg
E. Rapporten belyser hvilke verdier som finnes og hvilke virkninger som kan oppstå som følg e av
planforslaget. Planområdet har ingen forekomster av naturmangfold av høy verdi. Tiltaket vil medføre
et arealbeslag, noe som medfører at eksisterende naturmangfold utgår.
Samlet gir planforslaget liten negativ konsekvens på naturmangfoldet, se tabell:

Delområde

Verdi

Omfang av
tiltaket

Konsekvens

Flate med
strandengpre
g

Liten

Stort negativt

Liten/ negativ( -)

Vestvendt
bergvegg

Middels

Liten negativt

Liten negativ (-)

Områder i sjø
sør for
bølgebryter

Liten

Middels negativt

Liten negativ (-)

Tabell 2 Verdi, omfangog konsekvensav tiltaket for naturmangfold.
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Konsekvenser for friluftsliv
Som en del av planarbeidet er det utarbeidet en egen temarapport for friluftsliv, se vedlegg F. Rapporten
belyser hvilke verdier som finnes og hvilke virkninger som kan oppstå som følge av planforslaget.
Konklusjonen er at samlet sett har planområdet liten verdi for friluftsliv. Omfanget settes til middels
negativt.
Samlet blir konsekvensen av tiltaket på friluftsliv liten negativ konsekvens :

Delområde

Verd
i

Omfang

Konsekvens

Planområdets verdi

Liten

Middels
negativt

Liten negativ
(-)

Opplevelseskvalitete
r

Middels
negativt

Liten negativ
(-)

Tilgjengelighet

Intet

Ubetydelig(0
)

Strandsone

Middels
negativt

Liten negativ
(-)

Sammenheng med
andre
friluftsområder

Intet

Ubetydelig(0
)

Brukere

Middels
negativt

Liten negativ
(-)

Middel
s
negativt

Liten
negativ
konsekvens(
-)

Samlet for
friluftsinteresser

Liten

Tabell 3 Verdi, omfangog konsekvenser
av planforslagetfor friluftsliv

Konsekvenser for landskapet
Det er utarbeidet en egen rapport for dette temaet, se vedlegg G . Konklusjonen er at etablering av 7
nye naust som planforslaget åpner opp for utgjør en fortetting av eksisterende bebygd areal og vil ikke
medføre betydelige terrenginngrep. Område er synlig fra boligbebyggelse i sør og vest. Foreslått
fortetting vurdere s å gi enn liten negativ konsekvens med tanke på landskapet kontra 0-alternativet.
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Risiko og sårbarhet (ROS)
Det er gjort en risiko og sårbarhetsanalyse av planforslaget, se vedlegg H .
Analysen viser at det er ingen hendelser som medfører høy eller middels risiko i planområdet. Ut ifra
de temaene som er vurdert er disse vurdert med en lav risiko.
Lav risiko:
- Havnivåstigning og flom, ferdiggulv, naust skal ikke brukes til varig opphold
- Ekstremvær og bølger med tanke på naustbebyggelse og brygger
- Eksisterende fjellskjæring/stup kan utgjøre en fare for folk og dyr som ferdes
i området, ingen endring fra dagens situasjon
- Utrykning brann og redning, tilgjengelighet for utrykningskjøretøy. Naust skal
i kke brukes til varig opphold eller overnatting.
- Avstand til slukkevann, naust skal ikke brukes til varig opphold
- Arealbeslag av flate med strandengpreg
- Båtvedlikehold kan medføre forurensning av Buvika

Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROSanalysen viser, f.eks. grunnforurensning, støy og luftforurensning.
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Oppsummering og anbefaling
Gjennom arbeid med denne konsekvensutredningen er det kartlagt hvilke følger etablering av flere naust
med tilhørende anlegg kan ventes å få for ulike tema. Samlet sett vurderes etablering av flere naust, innenfor
et allerede etablert område, å gi få vesentlige negative konsekvenser for miljø og samfunn.
Under følger en oppsummering for de enkelte tema som er utredet:
Tema
Naturmangfold
Friluftsliv og rekreasjon
Landskap

Oppsummering
Den samlede vurderingen er at utvidelsen har liten
negativ konsekvens for naturmangfoldet.
Den samlede vurderingen er at utvidelsen har liten
negativ konsekvens for friluftsliv.
Tiltaket er tilpasset omgivelsene og gir liten negativ
virkning

Tabell 4 Oppsummeringav konsekvenser

Ut fra de vurderingene som ligger i denne konsekvensutredningen anbefales det at Karmøy
kommune og andre offentlige myndigheter, går inn for omsøkte reguleringsplan med tilhørende
bestemmelser.
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Sam mendrag
Det pågåret arbeidmed detaljeringsplanfor naustog småbåtanlegg
ved Fjedlasjøen.Formålet
med planarbeideter å etablere7 nye naust med brygge,samtflytendebølgebrytere.
Planarbeideter vurderttil å utløsekrav om begrensetkonsekvensutredning
(KU). Denne
temarapportenbeskriverkonsekvensene
for temaetnaturmangfold,i sjø og på land.
K unnskapsgrunnlaget
er sammensattav registrerte,offentlig tilgjengeligedatasamtbefaringi
felt, og vurderessamletsom tilstrekkelig for å kunnevurdereverdienav berørtnatur.
Beskrivelseav planenskonsekvenserpå naturmangfolder basertpå kunnskapom de lokale
forholdene,planforslagetog faglig skjønn.Planområdethar ingen forekomsterav
naturmangfoldav høy verdi, og samlet gir planforslagetliten negativkonsekvenspå
naturmangfoldet
.
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1

Innledning

1. 1

Generelt

4

Det er varsletoppstartav arbeidmeddetaljeringsplanfor naustog småbåtanlegg
ved
Fjedlasjøen.V arseleter kunngjorti HaugesundAvis 4.7.2017og på Karmøykommunesine
nettsider.Arealet somskal regulereser om lag 4,2 daa og gjeldergnr/bnr82/14 med flere på
Visnesi Karmøykommune.Områdeter avsatttil småbåtanlegg
i sjø og vassdragi
kommuneplanensarealdel. Formåletmed planarbeideter å etablere7 nye naust med brygge,
samtflytendebølgebrytere innenforplanområde.Etter varsling er planområderedusertpå
land og utvidet i sjø slik at forankring av bølgebrytereog festeav båt i form av blåser skal
ligge innenforplanen(fig.1)

Figur 1. Utvidet planområdevisessomstiplet linje , datert 06.08.18.

Innenforplanområdet(Figur 1) er det i dag 2 eksisterendenaust,en grunnmurog en slipp.
Planenleggertil rettefor byggingav naustmed tilhørendebryggeog båtfester.
Planarbeideter vurderttil å utløsekrav om begrensetkonsekvensutredning
(KU) . Denne
temarapportenbeskriverkonsekvensenefor temaetnaturmangfold,i sjø og på land.

1. 2

Naturmangfold

Planområde
t bestårav en flate medstrandengpreg,
en vestvendtbergveggog et områdei sjø.
Dennerapportenbelyser:

TEMARAPPORT BIOLOGIS K MANGFOLD

Naturmangfoldverdieri planområdetog influensområdet.Viktige forekomster
avgrensesog verdivurderes.
Sannsynligekonsekvenserav planforslagetpå verdiene.
Aktuelle avbøtendetiltak
Rapporteninneholderi tillegg et avsluttendekapitel 7 som beskriverplanarbeidetsforhold til
Naturmangfoldlovenskapitel 2. Her oppsummeres
karakteristikkav kunnskapsgrunnlaget
for
analysen,eventuellesvakheteri dette,hvordanføre-var prinsippetkommertil anvendelse,
miljøforsvarligeteknikker og hvordantiltakshaverkan belasteseventuellskadepå
naturmangfoldet.
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Metode

2. 1

Avgrensning

av temaet, kriterier

6

for verdisetting

Temaetnaturmangfolder vidt og har ikke alltid en klar og entydigavgrensning.
Naturmangfolddefineresher somi HåndbokaV712 og i Naturmangfoldloven: "Biologisk
mangfold,landskapsmessig
mangfoldog geologiskmangfoldsom ikke i det alt vesentligeer
et resultatav menneskerspåvirkning". Landskapsmessigmangfoldomtalesikke her men
undertemaetlandskap.
I plansammenheng
er det først og fremstvik tig å belysenaturmangfoldsom har høy verdi.
Begrepet"verdifullt naturmangfold"betyr i dennesammenhengen
først og fremstsjeldne
(rødlistede)naturtypereller arter,artereller naturtypersom Norgehar et særligansvarfor og
viktige naturtypelokalite
ter eller artersom det er knyttet internasjonaleforpliktelsertil. Andre
eksemplerpå verdifullt naturmangfoldkan væresæregnelandskap,vannforekomstereller
geologiskeforekomster.
Andre forekomster,som leveområderfor mangelokalt utbredteplanter,dyr og andre
organismerer en del av det lokale, "trivielle" naturmangfoldetmen vil i dennesammenhengen
kommelangt ned på verdiskalaen.Mye av det lokale naturmangfoldeti områdetkan bli sterkt
påvirketeller få andrelivsvilkår som følge av en utbygging. Disseendringenevurderesikke å
påvirkeforvaltningsmålenefor økosystemer,arter eller naturtyperjf. naturmangfoldlovens
§§
4-5 og anseesi dennesammenhengen
ikke somvesentlige.De kan likevel bli vurdertsom
viktige landskapsøkologiske
sammenhen
ger eller innenforandreutredningstemasom
friluftsliv, landskapeller som naturressurser.
Vi leggerHåndbokV712 til grunnfor verdisetting(Tabell 1).
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Tabell 1 . Kriterier for vurdering

av verdi av naturmangfold.

SVV Hån d bok V712
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Datafangst

Opplysningerom verdifulle naturmangfoldverdieri planområdeter hentetut fra eksisterende,
offentlig tilgjengelig kunnskapfra nasjonalebasersom temakart-Rogaland,Naturbase,
Artsdatabanken,
Vann-Nett, NIBIOs karttjenester,NGU og Miljøstatus.I tillegg inngårogså
høringsuttalelserfra offentlige myndigheterog andrei datagrunnlaget.
Naturmangfoldetkan endresover tid og det er åpenbartviktig å sikre at man foretar
vurderingersom baserespå oppdatertkunnskap.Dettegjelderkunnskapom selve
naturmangfoldet,menogsåkunnskapom den samlede,eksisterendebelastningenpå
naturmangfoldet.Det er lagt vekt på å undersøkenaturmangfoldsom kan tenkeså bli påvirket
av planen.Eventuelleviktige forekomsteravgrensesog verdienvurderesi henholdtil nasjonal
metodikk i DN Håndbok11,13og 15.
Datagrunnlageter supplertmed befaringeri felt gjennomført15. mars2018 av Petter
Torgersenog Karl Otto Mikkelsen. I tillegg ble det gjennomførten boniteringav planteviter
Kristin Moldestad3. mai. Feltarbeidet har to hensikter:
1) Oppdatereeksisterendeinformasjonsamt
2) Fangeopp eventuelleuregistrerteforekomster.
Beskrivelseav planenskonsekvenserpå naturmangfolder basertpå kunnskapom de lokale
forholdene,planforslagetog faglig skjønn.

2.3

Konsekvensanal yse

Konsekvens
-analyseni rapportenbeståri prinsippetav tre trinn:
1) I førstetrinn belysesforekomsterav naturmangfoldi planområdet/influensområdet
og
hvordanverdienvurderes.Verdienvurderesetterskjønnmed bakgrunni kriterier gitt i

Figur 2. Verdivurderingenangis på en glidendeskaleiht. HåndbokV712

Tabell 1 og angispå en glidendeskalaiht. HåndbokV712 (Figur 2)
2) I andretrinn beskrivespåregneligekonsekvenserav planforslaget på det verdienesom
er påvist. Konsekvensene
vurderesut fra en interaksjonmellom den påvirkede
3) Naturforekomstens
verdi og omfangetav denventedepåvirkningenJfr.
konsekvensviftai SVV Håndbok V712 (Figur 3). Konsekvensene
vektesetteren
trinnløsskalafra liten til stor virkning. Konsekvenserkan værepositiveeller negative.
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4) I tredjetrinn beskrivesmuligheterfor avbøtendetiltak, hvordande kan gjennomføres
og hvilken effekt slike forventeså ha.

Figur 3. Konsekvensvifte.Sammenstillingav verdi og omfanggir
konsekvensgrad.
Kilde: SVVHåndbokV712
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Områdebeskrivelse

Planområdeter lokalisert til Visnespå Karmøy,Karmøykommune(Figur 4).

Figur 4. Planområdeter lokalisert til Visnes,øst for Ognøy.

Planområdetbestårav en flate medstrandengpreg,
en vestvendtbergveggog et områdei sjø
(Figur 5).
Planområdetligger på et platå medlengdepå ca. 85 og en breddepå ca. 20 meterpå det
bredeste,men dennereduserestil 15 m og videretil ca. 5 meterpå det smalestei sørøstre
ende.Totalt arealpå land er ca. 1000 m2. Områdetbestårhovedsakeligav fjellknausermed
grunnegressbelagte
områderimellom, noenstoresteinblokkerog en eksisterendesteinmur
der det ligger til rettefor båtopphaling.Ellers er det fjellgrunn helt til sjøkanten.Det er i dag
kun en bratt sti ned til planområdetfra parkeringsplassen
og det planleggesikke vesentlige
endringerav dette.Planenvil ikke påvirkeeksisterendelandbruksvirksomhet.
Den grenseri
nord mot LNF områdesom hovedsakeliger i bruk som beite.A dkomsttil planområdetgår fra
endenpå Fjedlaveienvia tomteierenesveirett på opparbeidettraktorveg som krysser
beiteområdetog somavsluttesav snuplassmedtidsbegrensetparkeringfor 2 kjøretøy.
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Figur 5. Planområdetbestårav en planert flate medstrandengpreg,en vestvendtbergveggog littoralsone beståendeav spredte
sukkertareplanter,tang og løsmassebunn.
Bilder er tatt ved høyflo

3. 1

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket innebærerå etablere7 nye naust med brygge,samtflytendebølgebrytere innenfor
planområde(Figur 6). Når naustskal byggesvil dettemedførefylling og planeringav
"vikene" med båtopptrekknedersttil venstrei Figur 5 og der flytebryggeligger øversttil
høyrei Figur 5.
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Figur 6. Plankart
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3. 2

Beskrivelse av 0 - alternativet

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger
skal det redegjøresfor ulike alternativer.
Nullalternativeti dettetilfellet er å bevareområdetslik det er i dag.
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Naturmangfold

I pkt. 4.1 omtalesde ulike delområdenesom ble vurdertunderbefaring.Under pkt. 4.2-4.6
beskrivesregistrerteverdieri nasjonaledatabaser.

4. 1

Delområder

I det følgendebeskrivesfunn fra befaring. Områdeter befartav biologenePetterTorgersenog
Karl Otto Mikkelsen15.3.2018.I tillegg ble det gjennomførten boniteringav planteviter
Kristin Moldestad3. mai.
Lengstnord i planområdeter det en liten vik med et gammeltbåtopptrekk(venstrei Figur 7).
Her er det delvis fjell i dagenog delvis grov løsmassebunn
med vegetasjonav blæretang,
sagtang,strandsneglog hjerteskjellm.m. Lengresør bestårbunneni størregradav tang
(blæretangog sagtang)og sukkertaremed flekker av sandinnimellom (høyrei Figur 7 og
øversttil høyrei Figur 5). Steinbunnfra land og noenmeterut.

Figur 7. Venstre:Fjell i dagenog grove løsmasser,Høyre: grove løsmassermedflekker av sand,tang og tare. Bilder er tatt
ved høyflo

Flatensom regulereser delvis bebygd,øvrig arealhar lavvokst vegetasjonsdekke
som beites.
Vegetasjonstyper
som påviseser fragmenterav strand-engog frisk, fattig eng.
Følgendearterble påvist, alle livskraftige (LC):
Ryllik, knegras,blåkoll, svartknoppurt,gulaks,blåklokke,kamgras,mjødurt,vårkål, jordnøtt,
engsyre,smalkjempe,løvetann-art, kystgrisøyre,gåsemure,stornesle,vassarve,vendelrot,
smyle,sølvbunke,hundegras,fjøresauløk,fjøresaltgras,strandkjempe,geitsvingel,
sauesvinget,rødsvingel,engkvein,saltsiv,bergknapp-art, skjørbuksurt,kusymre,kvitkløver,
tunrapp,groblad,fjørehøymol,hundegras,myrtistel, strandkjeks,øyentrøst-art, sveve-art,
finnskjegg,mispel-art, rose-art, hassel.
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Geologi og kvartærgeologi

Planområdetbestårav bart fjell med vulkanskmetasandstein
og kvartskifer(NGUs løsmasse
og bergrunnskart
).

4. 3

Naturtyper

I sjø er det storestortareforekomster
nordvestfor planområdet(Figur 8). Dettestortarebeltet
går på utsidenav heleKarmøy.Forekomstendanneren sværtstor, sammenhengende
skog
rundt Karmøy med høy verdi.
Ålegressengerer modellerttil forekomsteri nærheten av planområdet.I Temakart-Rogaland
er det markerten avgrensningmedålegresssom er modellertbådesørog nord for
planområdet(Figur 8).
Det ble ikk e observertålegresseller stortarefra land.

Figur 8. Til venstre:Det er registrert store stortareforekomsterpå utsidenav Ongøy.Til høyre: Modellerte forekomsterav
ålegressi Ongøybukta.

Det er ikke forekomsterav naturtyperinnenforplanområdet,kamgrasble registrert,menikke
i storenok forekomstertil at det er kamgraseng,
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4. 4

Artsforekomster

I naturbaseog i artskarter det registrertsvartbak,lappspove,makrellterneog sandsvalei
nærhetenav planområdet(Figur 9).

Figur 9. Artsregistreringeri nærhetenav planområdet

4. 5

Fremmede arter

Mink (SE) er registrerti bukta sørfor planområdet(Figur 9).
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Verdi, omfang og konsekvenser

Planområdethar ingen forekomsterav naturmangfoldav høy verdi. Begrepet"verdifullt
naturmangfold"betyr i dennesammenhengen
først og fremst sjeldne(rødlistede)naturtyper
eller arter,artereller naturtypersom Norgehar et særligansvarfor og viktige
naturtypelokalitetereller artersom det er knyttet internasjonaleforpliktelser til.
Tiltaket vil medføreet arealbeslag,noe som medførerat eksisterend
e naturmangfoldutgår.
Verdienpå naturmangfoldetpå flaten med strandengpreg
settestil liten. Verdien på
naturmangfoldeti de småvikenei sjø som skal fylles ut og planeressettestil liten. Omfanget
på tiltaket i vikenesettestil stor. Verdienpå den vestvendtebergveggensettestil middelsog
omfangettil lite negativt.
Bølgebryterevil medføreen endringi eksponeringsgraden
til volumet på innsidenav
bølgebrytere.Eksponeringsgrad
er en strukturerendefaktor for naturmangfoldetog en
reduserteksponeringsgrad
vil kunneendreartssammensetningen
noe.Det er ikke påvist
spesiellesårbareartereller andreartersom kreverspesielthensyni littoralsoneninnenfor
planområdet.Omfangetav bølgebryterevurderestil å væremiddelsnegativ,denne
påvirkningenvil avtamed økendeavstandtil bølgebrytere.
Samletgir planforslaget liten negativ konsekvenspå naturmangfoldet(Tabell 2)

Tabell 2 Verdi, omfang og konsekvens av tiltaket

for hvert delområde.

Delområde

Verdi

Omfang

av tiltaket

Konsekvens

Flate med s trandengpreg

Liten

Stort negativt

Liten negativ( - )

Vestvendt bergvegg

Middels

Liten negativt

Liten negativ ( - )

Områder i sjø sør for
bølgebryter

Liten

Middels negativt

Liten negativ ( - )
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vurdering
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etter Nml. §§8 - 1 2

De miljømessigeprinsippenei naturmangfoldloven§§ 8 – 12 skal leggestil grunnved
utøvelseav offentlig myndighetfor å vurderom prosjektetkan gjennomføres.Lovensformål
er:
"…. at naturenmeddensbiologiske,landskapsmessige
og geologiskemangfoldog
økologiskeprosessertas vare på vedbærekraftigbruk og vern, ogsåslik at dengir
grunnlagfor menneskenes
virksomhet,kultur, helseog trivsel, nå og i fremtiden,
ogsåsomgrunnlagfor samiskkultur."
I dettekapitteleter prosjektetvurdertfor å seom kravenei §§ 8 – 12 er ivaretatt,eventuelle
tiltak er listet opp og det er henvisttil rapporterder det er relevant. Den endeligevurderingen
om prosjektettilfredsstiller kravenei naturmangfoldlovenmå avgjøresav offentlig
myndighet.

6. 1

Om kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget
skal væretilstrekkelig for å kunnebeskriverelevantesiderved
naturmangfoldetpå stedet,deriblantidentifisereviktige forekomsterav arter,naturtyperog
økologisktilstand.Det skal ogsåværetilstrekkelig for å kunnebelyseeffekterav tiltaket på
naturmangfoldetsetti lys av den samledepåvirkningsom naturmangfoldetvil bli utsatt for.
"§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentligebeslutningersomberørernaturmangfoldetskal så langt det er rimelig
byggepå vitenskapeligkunnskapom arters bestandssituasjon,
naturtypers
utbredelseog økologisketilstand, samteffektenav påvirkninger.Kr avettil
kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakenskarakterog risiko for
skadepå naturmangfoldet.
Myndigheteneskal videre leggevektpå kunnskapsomer basertpå generasjoners
erfaringer gjennombruk av og samspillmednaturen,herunder slik samiskbruk, og
somkan bidra til bærekraftigbruk og vern av naturmangfoldet."
Naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget
skal dekketo forhold:
›

Kunnskapom forekomster:Viktig naturmangfoldi influensområdet.En
verdivurderingav forekomsteneer sentraltfor å kunnevurdereom
kunnskapsgrunnlaget
er godt nok.

›

Kunnskapom virkninger av tiltaket. Virkningeneskal kunnevurderesut fra den
samledebelastningnaturmangfoldeter eller vil bli utsattfor.
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Vurderingerfor prosjektet:
›

Kunnskapom forekomster:I detteprosjekteter kunnskapsgrunnlaget
sammensattav
registrerte, offentlig tilgjengeligedatasamtbefaringi felt.
Kunnskapsgrunnlaget
vurderessamletsom tilstrekkelig for å kunnevurdereverdienav
berørtnatur.
Kunnskapom virkninger av tiltaket: Virkninger på naturmangfoldeter belysti
kapitel 5. Tiltaket vil medføreet arealbeslag,noe som medførerat eksisterende
naturmangfoldutgår.Verdien på naturmangfoldetpå flaten med strandengpreg,
som
vil utgå,vurderestil liten. Bølgebryterevil medføreen endringi eksponeringsgraden
til volumet på innsidenav bølgebrytere.Omfangetav bølgebryterevurderestil å
væreliten negativ,dennepåvirkningenvil avtamed økendeavstandtil bølgebrytere.

6. 2

Føre - var prinsippet

Detteprinsippethengernærtsammenmed kunnskapsgrunnlaget.
Er kunnskapsgrunnlaget
svakt, skal føre-var prinsippettilleggesstørrevekt.
"§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffesen beslutningutenat det foreligger tilstrekkeligkunnskapom
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet,skal det tas siktepå å unngåmulig
vesentligskade på naturmangfoldet.Foreligger en risiko for alvorlig eller
irreversibelskadepå naturmangfoldet,skal ikke mangelpå kunnskapbrukessom
begrunnelsefor å utsetteeller unnlateå treffe forvaltningstiltak."
Naturmangfoldloven
Vurderingerfor prosjektet:
Kunnskapsgrunnlaget
er godt. Vegetasjonenpå flaten vil utgåsom følge av arealbeslagog
bølgebryterevil medføreen endringi eksponeringsgrad
og dermedpotensieltartsfordelingen
på innsidenav bølgebrytere.

6. 3

Samlet belastning på naturmangfoldet

Loven kreverat påvirkningentiltaket har på naturmangfoldetskal sesi en større
sammenheng.
Eksisterendeog framtidigepåvirkningerskal inkluderesi vurderingene.
Bakgrunnenfor dennevurderingener først og fremst om tiltaket har betydningfor oppnåelse
av forvaltningsmålenefor artereller naturtyperJfr Naturmangfoldlovens
§§ 4-5.
" § 4.(forvaltningsmålfor naturtyperog økosystemer)
Målet er at mangfoldetav naturtyperivaretas innenforderesnaturlige
utbredelsesområde
og meddet artsmangfoldetog de økologiskeprosessene
som
kjennetegnerden enkeltenaturtype.Målet er ogsåat økosystemers
funksjoner,
struktur og produktivitetivaretasså langt det ansesrimelig.
§ 5.(forvaltningsmålfor arter)
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Målet er at arteneog deresgenetiskemangfoldivaretaspå lang sikt og at artene
forekommeri levedyktigebestanderi sinenaturlige utbredelsesområder.
Så langt
det er nødvendigfor å nå dettemåletivaretasogsåartenesøkologiske
funksjonsområderog de øvrigeøkologiskebetingelsenesomde er avhengigeav.
Forvaltningsmåletetter førsteledd gjelder ikke for fremmedeorganismer.Det
genetiskemangfoldinnenfor domestisertearter skal forvaltesslik at det bidrar til
å sikre ressursgrunnlagetfor fremtiden.
§ 10.(økosystemtilnærming
og samletbelastning)
En påvirkningav et økosystemskal vurderesut fra densamledebelastningsom
økosystemet
er eller vil bli utsatt for."
Naturmangfoldloven

Vurderingerfor prosjektet:
Arealbeslagog aktiviteter vil ikke vesentligøke samletbelastningpå terrestrisk
naturmangfoldutoverdet som påføresi form av reine arealbeslag.

6. 4

Miljøforsvarlige

teknikker

og driftsmetoder

§ 12)

§§ 11 i Naturmangfoldlovenkreverat tiltakshaveri hovedsakskal dekkekostnadeneved
eventuellemiljøforringelser.
"§ 11.(kostnadene
vedmiljøforringelseskal bæresav tiltakshaver)
Tiltakshaverenskal dekkekostnadenevedå hindre eller begrenseskadepå
naturmangfoldetsomtilta ket volder, dersomdetteikke er urimelig ut fra tiltakets
og skadenskarakter."
Naturmangfoldloven

Vurderingerfor prosjektet:
Det settessom en forutsettingat miljøforsvarligeteknikker skal benyttesi den videre
planleggingenog gjennomføringav prosjektet.
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Referanser

Håndbøker
HåndbokV712 Konsekvensanalyser
2014

Nasjonale miljødatabaser:
http://A rtsdatabanken.no/
https://Naturbase
.no/
http://Milj ostatus.no/
http://NGU.no/
http://Vann-nett.no/portal/
https://Temakart-Rogalandno/
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1
1.1

In n l edn i n g
Generelt

Temarapporten er et underlag for – og vedlegg til – planbeskrivelse med begrenset
konsekvensutredning.
Rapporten belyser hvilke friluftsliv verdier som finnes og hvilke konsekvenser
som kan op pstå som følge av planforslaget på de nevnte verdiene.

1.2

Fril uftsl iv

Denne temarapporten for friluftsliv er en del av en begrenset konsekvensutredning
detaljreguleringsplan
for Fjedlasjøen naust, Visnes.

for

Denne rapporten belyser:
Friluftslivverdier
i planområde t og influensområde t .
Sannsynlige konsekvenser av planforslaget på verdiene.
Analysen av friluftsliv skal belyse tiltakets konsekvenser for brukerne av det berørte området. I
analysen vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær
og fysisk aktivitet i området. Indirekte har dette betydning for helse. Friluftsliv defineres som
opphold og fysisk ak tivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring
Håndbok 18 ).

og naturopplevelse

( DN
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2

Metode

2. 1

Avgrensning

av temaet, kriterier

for verdisetting

I Håndbok V 712 (2014) er verdisetting for temaet friluftsliv knyttet til bruksfrekvens. Det vil si at
et område som er mye brukt får en høyere verdi enn et område som er lite brukt ( Tabell 1 ) . Vi
legger Håndbok V712 (2014) til grunn for verdisetting.
Tabell 1 . Kriterier for verdisetting

2. 2

nærmiljø og friluftsliv.

Kilde: Håndbok V712 (2014)

Datafangst

Opplysninger

om verdifulle friluftsområder

i planområdet

er hentet ut fra eksisterende,

offentlig

tilgjengelig kunnskap fra nasjonale baser som temakart - Rogaland , Naturbase og Miljøstatus .
Høringsuttalelser fra offentlige myndigheter og andre inngår også i datagrunnlaget.
Datagrunnlaget er suppler t med befaringer i felt gjennomført
Feltarbeidet har to hensikter:
1)

Oppdatere eksisterende

Vedlegg F
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22 . jun i 201 8 av Hjørdis Hausken .

TEMARAPPORT FRILUFTS LIV

2)

Fange opp eventuelle uregistrerte

Beskrivelse av planens konsekvenser
planforslaget og faglig skjønn.

2. 3

er basert på kunnskap om de lokale forholdene,

består i prinsippet av tre trinn:

I første trinn belyses forekomster av friluftsliv i planområdet/influensområdet
og hvordan
verdien vurderes. Verdien vurderes etter kriterier gitt i tabell 1 og angis på en glidende
skala iht. Håndbok V712 (2014), se Figur 1 .

Figur 1 . Verdivurderingen

2)

på friluftsliv

Konsekvensanalyse

Konsekvens - analysen i rapporten
1)

forekomster.

angis på en glidende skale iht. Håndbok V712 (2014)

I andre trinn beskrives påregnelige konsekvenser

av planforslaget

på verdiene som er

påvist. Konsekvensene vurderes ut fra en interaksjon mellom den påvirkede forekomstens
verdi og omfanget av den ventede påvirkningen Jfr. konsekvensvifta i SVV Håndbok V7 12
(2014), se Figur 2 . Konsekvensene vektes etter en trinnløs skala fra liten til stor virkning.
Konsekvenser kan være positive eller negative.

Figur 2 . Konsekvensvifte.

Sammenstilling

av verdi og omfang gir konsekvensgrad.

Kilde: SVV Håndbok V712 (2014)

3)

I tredje trinn beskrives muligheter for avbøtende tiltak, hvordan de kan gjennomføres
hvilken effekt slike forventes å ha.

og
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3

Om rådebeskrivelse
Planområdet er lokalisert i Visnes, Karmøy kommune. Området er i
arealdelen til kommuneplan avsatt til småbåtanle gg i sjø og vassdrag ,
se figur 4.

Figur 3 . Planområdet er lokalisert i Visnes, øst for Ognøy.

Planområde

Figur 4 . Utsnitt av kommuneplan.

Kilde: Fonnakart

Planområdet ligger nede ved sjøen og utgjør ca. 4.2 daa . Området består
hovedsakelig av fjellknauser med grunne gressbelagte områder inn i mellom.
Ellers er det fjellgrunn, noen store steinblokker og et lite strandområde med
grus. Det ligger 2 naust og en gr unnmur innenfor planområde t .
Omkringliggende nærområde består av jordbruk og spredt boligbebyggelse.
På motsatt side av bukten ligger Middvik feriesenter AS.

Vedlegg F
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Bilde 1 Dagens situasjon sett fra sørøst

Bilde 2 Middvik feriesenter, sett fra planområde t .
Buvik boligfelt ses i bakkant
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3. 1

Dagens bruk

Snuplass

Figur 5 . Flyfoto. Planområde sett fra nordvest. Kilde: kart.gulesider.no

Planområdet grenser til LNF- område som hovedsakelig er i bruk som beite. Adkomst til
planområdet går fra enden på Fjedlaveien , videre via traktorveg som krysser beite og
avsluttes med snuplass med tidsbegrenset parkering for 2 kjøretøy. Det er i dag kun en bratt
sti ned til planområdet fra snuplass. Fjedlaveien er en privat veg, hvor grunneiere til
nausttomter

har vegrett.

Bilde 3 . Bilde av dagens traktorveg,

Vedlegg F

trapp ned til sti og bratt sti opp fra planområdet
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82/14

Figur 6 . Eiendommer

innenfor planområde

Område t brukes i dag av grunneiere til fiske , uteopphold, grilling og delvis til fortøyning av
båt er . Andre beboere langs Fjedlaveien, som ikke er eiere av nausttomtene, går av og til tur
ned til område t for å fiske nede ved eksisterende brygg e . Bruksfrekve nsen er liten
(informasjon fra grunneiere). Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av
naust på hovedbruket, de tomtene som ikke er bebygd og for å bedre dagens
fortøyningsmuligheter
ved å etablere en bølgebryter e i nord og nordvest.
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3. 2

Beskrivelse av tiltaket

Formålet med planarbeidet

er å etablere 7 nye naust med brygge, samt flytende

bølgebryter e . Ved plassering av naust skal det legges særskilt vekt på terrengtilpasning.
Naustene skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel i strandsonen. Det skal ikke gjøres
større utsprengning - /utfyllingsarbeider
Det er i dag kun en bratt sti ned til planområ det fra snuplass, med tidsbegrenset

parkering

for 2 biler, det planlegges ikke vesentlige endringer av dette. Grunneiere av fradelte
nausttomter bor i nærområde t og kommer hovedsakelig gående eller syklende. Tilkomst
med tanke på bygging vil skje via sjø.

Figur 7 . Illustrasjon

3. 3

over mulig arealbruk

Beskrivelse av 0 - al ternativet

I forhold til Forskrift om konsekvensutredninger
skal det redegjøres for ulike alternativer.
Nullalternativet i dette tilfellet er at arealet forblir som i dag
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4
4. 1

Friluftsliv interesser
Planområdets

verdi som friluftsområde

Område brukes av grunneiere og tidvis av lokale, men bruksfrekvensen er liten. Ved å etablere
flere naust , brygge r og bølgebryter e i nord og i nordvest vil en legge bedre til re tte for grunneiere,
men området vil for andre virke mer privatisert.

4. 2 Opplevelseskvaliteter
Område t vil bli bedre egnet til fiske, padling og båtbruk for grunneiere,
privatisert.

4. 3

men vil for andre virke mer

Tilgjengelighet

Planområdet ligger ikke til rette for utstrakt

allment bruk som turområde

/ ferdsel i regional

sammenheng. Lokalt brukes område t til fiske. Grunnet topografi er det ikke mulig med
gjennomgående passasje langs strandkanten og eneste adkomst utenom over sjø er via
eksisterende sti. Stien er ikke universelt utformet og det vil ikke være mulig å etablere universell
tilkom st uten omfattende inngrep.

4. 4

Strandsonen

Miljøstatus.no

har utarbeidet

Figur 8 . Arealer som er registrert

kart som viser potensielt tilgjengelige

strandsoner:

som potensielt egnet for allment friluftsliv

i strandsonen.

Potensielt tilgjengelige strandsonearealer i strandsonen beregnes ut fra terreng, veistrekninger,
jernbanestrekninger,
dyrket markarealer, bygninger og k ystlinje. De flater som ikke er påvirket av
tekniske inngrep betraktes som potensielt tilgjengelige for friluftslivsaktiviteter
ifølge karttjenesten .
Planområde t som er bebygd i dag er vist som en potensiell egnet strandsone. Helningsgraden er
satt til sto r. Innenfor planområdet er det 2 eksisterende naust, en grunnmur fra et eldre naust og
en eldre slipp og h elningen er relativ liten innenfor område. Strandlinjen er i dag delvis bebygd.
Kartgrunnlaget er dermed misvisende.
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Plano mrådet ligger ikke til rette for utstrakt allment bruk som turområde / ferdsel , men det brukes
tidvis av lokale beboere . Grunnet topografi er det ikke mulig med gjennomgående passasje langs
strandkanten. Ved å etablere flere naust, brygger og bølgebryter e i nord og i nordvest vil en legge
bedre til rette for grunneiere, men området vil for andre virke mer privatisert.

4. 5

Sammenheng

til andre fril uftsområder

Ca. 700m sørvest for planområdet ligger Fransehagen og statlig sikret friluftsområde,
tilrettelagt turo mråder i utmark tilhørende Visnesgarden ut mot Straumsund.

Planområde

Figur 9 . Registrerte friluftsområder.

Vedlegg F

Kilde: Miljøstatus

hvor det er
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Planområde

2

1

3

4

5

Figur 10 . Nærområde delt inn i ulike delområder.

I figur ovenfor er planens nærområde
rekreasjon:
1. Tilgjengelig

Kilde Miljøstatus

delt inn i områder som kan tenkes å bruke s til friluftsliv

og

strandsone

2. Middvik Fritidssenter
3. Fjedlastranda
4. Tilgjengelig

strandsone

5. Lekeplass/ ballslette Buvik boligfelt
Planområde t har ingen direkte sammenheng

4. 6

til disse områdene .

Brukere

Område brukes av grunneiere og tidvis av lokale, men bruksfrekvensen er liten. Ved å etablere
flere naust, brygge r og bølgebryter e i nord og i nordves t vil en øke bruksfrekvensen for grunneiere.
Bruken for lokale beboere anses å bli noe endret av tiltaket , o mrådet vil kunne virke mer
privatisert.
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5

Verdi, omfang og k onsekvenser

Samlet gir beskrivelsene i kapittel 4 planområde
planforslaget settes til middels negativt .
Samlet blir konsekvensen

av tiltaket

på friluftsliv

liten
liten

Tabell 2 . Vurdering av verdi, omfang og konsekvenser
Delområde

verdi som friluftsliv område . Omfanget av
negativ

konsekvens

av planforslaget

( - ) , se Tabell 2

på friluftslivverdier

Verdi

Omfang

Konsekvens

Liten

Middels negativt

Liten negativ ( - )

Opplevelseskvaliteter

Middels negativt

Liten negativ ( - )

Tilgjengelighet

Intet

Ubetydelig(0)

Strandsone

Middels negativt

Liten negativ ( - )

Sammenheng med andre
friluftsområder

Intet

Ubetydelig(0)

Brukere

Middels negativt

Liten negativ ( - )

Middels

Liten negativ

Planområdets

Samlet for
friluftsinteresser

verdi

Liten

negativt

Figur 11 . Konsekvensvifte.
Sammenstilling av verdi og omfang gir
konsekvensgrad.
Kilde SVV V712(2014) Håndbok

Vedlegg F
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5. 1

Avbøtende tiltak

Det er lagt inn egne planbestemmelser

for å ivareta allmenn ferdsel og bruk :

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde som er til hinder for fri ferdsel langs sjøen .
Området skal opparbeides på en slik måte at det inviterer til allmenn ferdsel og bruk.
Gjerder, levegger eller annen type stengsel er ikke tillatt .

5. 2

Oppsummering

Område er i kommuneplanen satt av til småbåtanlegg i sjø og vassdrag ( se figur 4 ) . Formålet
med reguleringsplanen er å tilrettelegge for bygging av naust på hovedbruket, tomtene som
ble fradelt i 2006 (se figur 6) og for å for bedre dagens fortøyningsmuligheter
ved å etablere en
bølgebryter e i nord og i nordvest.
Område er bebygd i dag og tiltaket
Planforslaget
privatisert.

gir en liten

negativ

er en fortetting
konsekvens

av allerede eksisterende

på friluftslivet

naustområdet.

p å g runn a v området vil virke mer

Det er lagt inn eg ne planbestemmelse r for å ivareta allmenn ferdsel og bruk.
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3

Landskap

TEMARAPPORT LANDSKAP

1 Metodikk
Konsekvensen for landskapet er en vurdering i flere trinn. Først er det sett på dagens
situasjon (0 - alternativet), deretter beskrives tiltaket som planlegges, før man
vurderer konsekvensen av det planlagte tiltaket.
I tillegg til befaring og bilder av dagens området, er programvaren AutoCAD
og Revit benyttet. Her er først dagens situasjon modellert ved hjelp av
grunnkart. Deretter er den ønskede utvidelsen modellert opp, for å kunne hente ut
3D illustrasjoner som gir en realistisk framstilling av framtidig situasjon.
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2

Dagens situasjon

2. 1 Landskapsregion
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sitt nasjonale referansesystemet for
landskap gir en oversikt over landskapsmessige og regionale forskjeller for
landskapet i Norge. Systemet deler Norge inn i 45 landskapsregioner basert på
fellestrekk i landskapet. Hver r egion har sin særegne landskapskarakter basert
på sammensetningen av de seks grunnleggende landskapskomponentene:
›
›
›
›
›
›

Landskapets hovedform
Landskapets småformer
Vann og vassdrag
Vegetasjon
Jordbruksmark
Bebyggelse og tekniske anlegg

Planområdet ligger i landskapsregion 2 0 , Kystbygdene på Vestlandet , markert
med grå i figur nedenfor . (Kilde: Nasjonalt referansesystem for landskap Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner)

Planområde

Figur 1

Vedlegg G

Utsnitt av kart over landskapsregioner

(kilde NIBIO).
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2. 2

Omgivelsene og planområdet

Planområdet

Figur 2

er lokalisert i Visnes, Karmøy kommune.

Planområdet

Planområdet

ligger nede ved sjøen. Området består hovedsakelig

grunne gressbelagte
steinblokker

er lokalisert i Visnes, øst for Ognøy.

boligbebyggelse.

med

områder i nn i mellom . Ellers er det fjellgrunn , noen store

og et lite strandområde

innenfor planområde.

av fjellknauser

med grus. Det ligger 2 naust og en grunnmur

Omkringliggende

nærområde

består av jordbruk

Det er også etablert fritidsbebyggelse

og spredt

med naust på motsatt side av

bukten.
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Bilde 1 Dagens situasjon sett fra sørøst

Bilde 2

Vedlegg G

Fritidsbebyggelse

med naust på andre siden av bukta.

TEMARAPPORT LANDSKAP

Snuplass

Figur 3

Flyfoto. Planområde sett fra nordvest.

Kilde: kart.gulesider.no

Plano mrådet grenser til LNF- område som hovedsakelig
planområdet

er i bruk som beite. Adkomst til

går fra enden på Fjedlaveien via tomteierenes

som krysser beiteområdet

og som avsluttes av snuplass med tidsbegrenset

kjøretøy. Det er i dag kun en bratt sti ned til planområdet

Bilde 3

veirett på opparbeidet

Bilde av dagens traktorveg,

traktorveg

parkering for 2

fra snuplass .

trapp ned til sti og bratt sti opp fra planområdet
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2. 3

Framtidig situasjon

Formålet med planarbeidet

er å etablere 7 nye naust

med brygge, samt flytende

bølgebryter e i nord . Ved plassering av naust skal det legges særskilt vekt på
terrengtilpasning.

Naustene skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel i strandsonen.

Det

skal ikke gjøres s tørre u tsprengning - /utfyllingsarbeider.
Det er i dag kun en bratt sti ned til planområdet

fra snuplass, med tidsbegrenset

parkering

for 2 biler , det planlegges ikke vesentlige endringer av d ette. Grunneiere av fradelte
nausttomter

bor i nærområde

og kommer hovedsakelig

gående eller syklende.

Tilkomst med

ta nke på bygging vil skje via sjø .
Arkitektonisk

foreslås det en bebyggelse som er variert i størrelse, plassering og form, for å

etablere et tradisjonelt

naustmiljø.

Tiltaket vil ikke skape en silhuett,

naust bebyggelsen skal

ikke være høyere enn 5m og vestvendt bergvegg i bakkant vil ligge høyere.

Figur 4

Vedlegg G
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2. 4

Landskapsvirkning

2. 4. 1 Sett fra vest

Bilde 4

Dagens situasjon sett fra vest

Figur 5

Illustrasjon

av dagens og fremtidig

situasjon sett fra vest.
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2. 4. 2 Sett fra sør

Bilde 5

Dagens situasjon sett fra sør

Figur 6

Illustrasjon

Vedlegg G

av dagens og fremtidig

situasjon sett fra sør.
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3

Oppsum m erin g Landskap

Etablering av 7 nye naust
av eksisterende

som planforslaget

åpner opp for utgjør en fortetting

bebygd areal . Område er synlig fra bolig bebyggelse i sør og

vest . Foreslått f ortett ing vurderes å gi enn liten

negativ

konsekvens

med

tanke på landskap et kontra 0 - alternativet .
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4 Referan ser
Nasjonalt

referansesystem

landskapsregioner,

Internett
Googlemaps
Norge i bilder
Temakart - Rogaland
Fonnakart
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1 Innledning
Hensikten med ROS- analysen har vært å avdekke om reguleringsplanen
uønskede hendelser og hvor stor risiko disse representerer.
sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene

kan forårsake

Basert på vurderinger

av hvor

kan være, samt årsaksforhold,

sk al

tiltak vurderes for å hindre hendelsene eller redusere faren for uønskede hendelser.
Krav om utarbeidelse
Ved utarbeidelse

av ROS- analyse er bl.a. hjemlet i Plan - og bygningslovenes

av planer for utbygging

sårbarhetsanalyse

gjennomføres

for planområdet,

skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold
utbyggingsformål,

skal planmyndigheten

§4 - 3:

påse at risiko - og

eller selv foreta slik analyse. Analysen

som har betydning for om arealet er egnet til

og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planl agt utbygging.

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone,
og 12 - 6. Planmyndigheten

skal i arealplaner vedta slike bestemmelser

jf. §§ 11 - 8

om utbyggingen

i

sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.

Metode

1.1

Analysen er utført basert på den systematikk

som bl.a. er beskrevet i "Samfunnssikkerhet

i

arealplanlegging , k artlegging av risiko og sårbarhet”, utarbeidet av Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB) i 20 08, revidert i 2011 . Gradering av konsekvens
og risiko følger betegnelsene i revidert publikasjon. I januar 2017 kom ny veileder
"Samfunnssikkerhet
i kommunens arealplanlegging", men vi har valgt å legge veileder fra
2011 til grunn da det er denne metodikken som er vist til i planprogrammet.
Det er
benyttet s jekkliste basert på "Veileder: GIS i samfunn ssikkerhet og arealplanlegging " som
vist til i planprogrammet.
Analysen omfatter
identifisere

risiko og sårbarhet som kan påvirkes av utbyggingsplanene,

om det kan være spesielle negative hendelser som utbyggingen

medføre for de eksisterende
eventuelt

influensområde

omgivelsene.

ROS- analysen omfatter

dvs

vil kunne

hele planområdet

med et

som kan påvirkes av planen. Hvis det er åpenbart at tiltak må

gjøres i forbindelse med planleggingen , er det tatt hensyn til dette i ROS- analysen.

1.1.1

Vurderingskriterier

Akseptkriterier

sannsynlighet:

Betegnelse

Markering

av

Kommentar

grad
Lite sannsynlig

1

Mindre enn en gang i løpet av 50.år

Mindre

2

Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av

Sannsynlig

3

Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av

Svært

4

sannsynlig

50 år
10 år
Mer enn en gang i løpet av ett år

sannsynlig

Tabell 1 Akseptkriterier

sannsynlighet

ROS- analyse
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Akseptkriterier
Betegnelse

konsekvens:
Markering

Personer

Miljø

Materielle

av grad
Ufarlig

verdier/økonomiske

tap

1

Ingen

Ingen skade

Ingen skade på materiell

personskade

Driftsstans

/ reparasjoner

< 1 uke.
En viss fare

2

Få og små

Mindre skader,

Mindre lokal skade på materiell og

personskader

lokale skader

ikke umiddelbart
reparasjoner,
utbedring

behov for

eventuelt mulig

på kort tid.

Driftsstans

/ reparasjoner

< 3 uker.
Kritisk

3

Alvorlige

Omfattende

Betydelig materielle

personskader

skader, regionale

Driftsstans

konsekvenser

> 3 uker.

skader

/ reparasjoner

med
restitusjonstid

< 1

år.
Farlig

4

Alvorlige

Alvorlige skader,

Alvorlige skader på materiell.

skader/en

regionale

Driftsstans

død.

konsekvenser

> 3 mnd.

/ reparasjoner

med
restitusjonstid

> 1

år
Katastrofalt

5

En eller flere

Svært alvorlige og Fullstendig materielle

døde.

langvarige skader,

Driftsstans

uopprettelig

> 1 år.

skader

/ reparasjoner

miljøskade

Tabell 2

1.2

Akseptkriterier

konsekvens ROS- analyse

Analyse

I det følgende er ulike potensielle hendelser kommentert.

1 . 2. 1 Naturrisiko
Arealplanlegging

som tar hensyn til naturfarer

er de t viktigste

redusere faren for tap og skader fra naturulykker.
arealene som bygges ut har tilstrekkelig
tidspunkt

i planleggingen

fareområder

knyttet

Undersøkelser
forutsigbar.

virkemiddelet

for å

har ansvaret for at

Kommunene skal på et tidlig

ta kontakt med statlige myndigheter

som blir berørt. For

til vassdrag gjelde r dette først og fremst fylkesmannen

av naturfare

om faremomentene

sikkerhet.

Kommunene

må skje tidligst mulig i planprosessen

kan bli en premiss for det videre planarbeidet.

o g NVE.

slik at kunnskapene
En plan skal være

Det er derfor viktig å få kunnskap om et område kan bebygges, even tuelt

på hvilke vilkår dette kan skje, før utbygger er kommet for langt i sin planlegging.

Vedlegg H
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Ras - og skredfare
Område består av bart fjell og stedvis tynt løsmassedekke .
Fare for skred anses som liten/ubetydelig.
Flom og ekstremnedbør
Konsekvensen forbundet

med havnivåstigning,

stormflo og bølgepåvirkning

som liten (F1) for byggverk med lite personopphold
andre samfunnsmessige
stormflo,

preaksepterte

konsekvenser

anses

og små økonomiske eller

(VTEK17 §7 - 2 Sikkerhet mot flom og

ytelser).

Ferdig gulv for naust skal være på ca. kote +1 , slik at det kun blir små justeringer
av dagens terreng. Naustene skal ikke brukes til varig opphold og kravet om min.
kote for gulv i kommuneplanbestemmelse
5.12 Bestemmelse

o m høydeplassering

5.12 er derfor ikke gjeldende.
for bygninger ved sjø :

Bygninger ved sjø skal ha laveste golvnivå på kote 2,5 (NN2000).
dette er bygningsarealer

der sjøvannsinntrengning

Unntatt fra

ikke vil påføre bygningen

skader.
Radon
Faren for radon er usikker innenfor planområdet . Plan og bygningsloven legger
føringer for hvilke tiltak som skal gjøres ved utbygging og oppføring av ny
bebyggelse for å oppnå akseptable radonnivåer og vurderes derfor ikke nærmere i
reguleringsarbeidet.
Terrengformasjon er som kan utgjøre en risiko
Om råde ligger nedenfor fjellskjæring/stup /bratt skrent som kan utgjør e en fare for folk og
dyr som skulle ferdes i området.

Planarbeidet medfører ingen endring av situasjonen.

1 . 2. 2 Beredskap
Utrykning

brann - og redning

Nærmeste brannstasjon

ligger i dag på Bø ca. 3 km fra planområdet.

Hovedstasjonen

ligger i Kopervik ca. 1 2 km fra planområdet.

Utrykningskjør

boligbebyggelse,

Dagens veitrase og adkomst skal ikke

ca. 200m fra planområde.

e tøy har adkomst til dagens

utbedres. Etter dialog med Karmøy brannvese n har en kommet frem til at det ikke er
behov for kjøreveg for utrykning skjøretøy helt frem, under forutsetning
benyttes til overnatting

at naust ikke skal

eller varig personopphold.

Vanntrykksoner/slukkevannskapasitet
Eksisterende brannkum
være tilstrekkelig.

ligger i Fjedlavegen ca. 425m fra planområde.

behov for å legge vannforsyning

frem til planområdet,

benyttes til ove rnatting eller varig personopphold.

skal her

under forutsetning

til brannslukking

for eksisterende

at naust ikke skal

Karmøy brannvesen anbefaler at det

etableres en ekstra brannkum i Fjedlavegen nærmere planområdet,
vannforsyningen

Kapasiteten

Etter dialog med Karmøy brannvesen har en kommet frem til det ikke er

dette vil bedre

bolighus i området.

Dette er ikke

medtatt i planarbeid et.

Vedlegg H
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1 . 2. 3 Sårbare objekter
Natur
Tiltaket vil medføre et arealbeslag,
strandengpreg

innenfor planområdet

konsekvens på naturmangfoldet.

noe som medfører at eksisterende

flate med

vil reduseres . Samlet gir planforslaget

Se vedlegg

E for mer utfyllende

liten negativ

informasjon.

Vassdrag /sjø
Avrenning fra eventuell vedlikehold

av båter kan medføre fare for forurensing

Buvika . Det er lagt inn egen planbestemmelse

Vedlegg H
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1.3

Uønskede hendelser, konsekvenser

og tiltak

Analysen som er vist i etterfølgende tabell beskriver og oppsummerer konsekvens (K) og
sannsynlighet (S) ut fra dagens situasjon og i samsvar med de vurderinger som er angitt i
ROS- analysen. Kolonnen helt til høyre angir bl.a. forslag til avbøtende tiltak for å
redusere risikonivå hvis dette blir funnet ønskelig. Mulige uønskede hendelser som kan
påvirke plan områdets funksjon er vurderte i etterfølgende
ikke å være relevan te, er ikke merket i tabellen.

e Nr
n
m
E
1

Spørsmål

/sjekkliste

med spørsmål

tabell. Forhold som er vurdert

K

S

for ROS - analysen

Skred/ras/ustabil

Kommentar
/ tiltak

grunn (snø, is, stein, leire,

jord, fjell).
2

o
ki
si
r
r
u
t
a
N

Er det fare for flom i vassdrag

1

3

I flomsonen , naustbebyggelse
skal ikke brukes til varig
opphold

3

Stormflo

1

3

Bebyggelse i flomsonen

4

Vind/ekstremnedbør

1

3

Bølger

5

Kan skogbrann / lyngbrann medføre spesiell

3

1

risiko for området.
6

Må det tas spesielle hensyn til radon?

7

Er det terrengformasjoner,

stup mv som

Ivaretatt

i TEK

Fjellskjæring /stup .

utgjør en risiko for tiltaket og for
omgivelsene?
8

Virksomheter

med fare for brann

eller

eksplosjon

o
ki
si
r
st
e
h
m
o
s
k
ri
V

9

Virksomheter

med fare for kjemikalieutslipp

10

Transport av farlig gods

11

Forurenset grunn fra tidligere bruk

12

Elektromagnetiske

13

Trafikkfare

14

Skipsfart

15

Spesiell fare for terror

eller annen akutt

16

Forurensing
forurensing

forurensing

felt

eller kriminalitet

. Medfører tiltaket risiko for
til luft, støv, støy, lukt etc.

2

2

17

Utrykningstid

2

2

Båtvedlikehold
Naustbebyggelse,

18

Vanntrykksoner/slukkevannskapasitet

2

2

Naustbebyggelse,

ikke varig

opphold
tørt bygg

p
a
k
s
d
e
r
e
B
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r
e
t
k
e
j
b
o
e
r
a
b
r
å
S

19

Natur

2

2

Arealbeslag

20

Vassdrag /sjø

2

2

Båtvedlikehold

21

Helse - og omsorgsinstitusjoner

22

Kulturminner

23

Viktige offentlige bygninger

24

Trafikk - knutepunkt

25

El- forsyning

26

Tunneler, broer

27

Hovednett gass

28

Drikkevannsforsyning

29

Avløp

30

Informasjons - og
kommunikasjonsinstallasjoner

Tabell 3

Sjekkliste for risiko og sårbarhet

Tabell ovenfor er basert på sjekkliste fra "Veileder: GIS i samfunnssikkerhet
og
arealplanlegging", s krå skrift er forhold med betydning for planarbeidet som er tilført
sjekkliste.
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1.4

Oppsummering

av resultater

Analysen viser at det er ingen hendelser som medfører høy eller middels risiko i
planområdet. Av de ulike hendelsene er det 9 punkt som har en risikovurdering innenfor
de grønne feltene, dvs . at risiko er lav.

RISIKOMATRISE
Sannsynlighet

Konsekvens
1. Ufarlig

2. En viss fare

3. Kritisk

4. Farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig
2,3,4 . Flom,
ekstrem nedbør,bølger

3. Sannsynlig

1 6 ,20
Båtvedlikehold
17.
Utrykningstid
18. Slukkevann
19. Arealbeslag

2. Mindre
sannsynlig

1. Lite
sannsynlig

7.
Fjellskjæring

Tabell 4 Risikomatrise

Lav risiko
Middels
risiko
Høy risiko
Rødt felt indikerer uakseptabel

risiko. Tiltak må iverksettes

for å redusere denne ned til

gul eller grønn sone. Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risiko.

Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

ROS- analysen har ikke identifisert hendelser/situasjoner
som u tgjør en hø y risiko. ROSanalysen har ikke identifisert hendelser/situasjoner
som utgjør en middels risiko .
Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter

og regelverk må gjelde uansett hva

ROS- analysen viser, f.eks. grunnforuren sning, støy og luf tforurensning.
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1. Planens hensikt
Etablere naust med brygge, samt etablering av flytende bølgebrytere, innenfor
planområdet.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Naust
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
Småbåthavn

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§ 2.1

Tiltak i sjø som faller inn under bestemmelser i Lov om havner og farvann skal
godkjennes av havnemyndighetene. Arbeid og tiltak skal ikke gjennomføres før
avklaringer og evt. tillatelser etter Forurensningsloven er gitt.

§ 2.2

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). Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger maritime
museum.

§ 2.3

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

§ 2.4

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

§ 2.5

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde som er til hinder for fri ferdsel langs sjøen

§ 2.6

Utforming og dimensjonering av nye brygger skal dokumenteres ved søknad om
tiltak

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
3.1.1 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
I området kan det oppføres flytende bølgebrytere
3.2 Naust
I området kan det oppføres inntil 9 naust, inkludert eksisterende naust, med
tilhørende anlegg.
I område #1 kan det oppføres ett naust på eiendom gnr/bnr 82/13 og ett naust
på eiendom gnr/bnr 82/275.
I område #2 kan det oppføres ett naust.
I område #3 kan det oppføres ett naust på eiendom gnr/bnr 82/54 og ett naust
på eiendom gnr/bnr 82/3.
I område #4 kan det oppføres ett naust på eiendom gnr/bnr 82/109 og ett naust
på eiendom gnr/bnr 82/14.
§ 3.3

Eksisterende naust inngår i planen og kan gjenoppføres i dagens størrelse og form
etter eventuell brann eller annen ødeleggelse.

§ 3.4

Naustene skal bygges ved sjøen og kun benyttes til oppbevaring av mindre båter og
tilhørende utstyr. Naust skal ikke nyttes til overnatting eller varig opphold.

§ 3.5

Bebygd grunnflate skal ikke overstige 30 m2. Mønehøyder skal ikke overstige 5 m.
Gesimshøyden skal være maks 2,5 m over kainivå/terreng mot sjø.

§ 3.6

Takvinkel skal være 30 – 40 grader.

§ 3.7

Naust skal gis en enkel utforming uten arker, kvister og andre takopplett, balkonger
karnapper eller andre fasadeelementer. Naust i samme område skal tilpasses
hverandre i utforming, materialvalg og farge.

§ 3.8

Ved plassering av naust skal det legges særskilt vekt på terrengtilpasning. Naustene
skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel i strandsonen. Større utsprengning/utfyllingsarbeider tillates ikke.

§ 3.9

I område for naust kan det oppføres brygger uten tilhørende naust. Størrelsen skal
tilpasses bryggas primærfunksjon som fortøyningsplass for båt med tilhørende
adkomstareal.

§ 3.10 Området skal opparbeides på en slik måte at det inviterer til allmenn ferdsel og
bruk. Gjerder, levegger eller annen type stengsel er ikke tillatt

4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
4 Småbåthavn

§ 4.1

Området skal nyttes til fortøyningsplass for småbåter og disponeres av de
respektive rettighetshavere til naust og brygger.

§ 4.2

Det kan etableres 2 båtplasser per naust/nausttomt, som tilsvarer totalt 18 båtplasser
innenfor området.

§ 4.3

Det kan etableres brygger innenfor byggegrense.

§ 4.4

Det kan etableres flytebrygger utenfor byggegrense. Flytebrygger og forankring skal
holdes innenfor planområdet.

§ 4.5

Det er ikke tillat med vedlikehold av båter i småbåthavnen, med mindre det foregår
på område som er tilrettelagt for dette formålet. Det tilrettelagte området skal bestå
av fast dekke og oppsamlingsanordning for spylevann.

Vår dato:

Vår ref:

27.02.2020

2017/7793

Deres dato:

Deres ref:

19.02.2020

17/2912-29

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Fylkesmannen trekker sin innsigelse til plan 4079 for Fjedlasjøen naust,
Visnes
Vi viser til brev datert 19.02.2020.
Karmøy kommune ber Fylkesmannen trekke innsigelsen til plan 4079 for Fjedlasjøen naust, Visnes.
Kommunen har revidert plankartet etter tilbakemelding fra oss i brev datert 14.01.2020.
Planforslaget sikrer nå allmenn ferdsel både i planbestemmelsene og i plankartet.
Med bakgrunn i det oppdaterte plankartet, trekker Fylkesmannen innsigelsen til planen.

Med hilsen
May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Tina Eltervåg
rådgiver
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www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Vår dato:

Vår ref:

07.05.2019

2017/7793
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19.03.2019
Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Knut Harald Dobbe, 51568961

Uttalelse - offentlig ettersyn av reguleringsplan for Fjedlasjøen naust,
Karmøy kommune
Vi viser til plan sendt på høring med brev datert 19. mars.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 4,2 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er
naust, og småbåtanlegg i sjø og vassdrag samt småbåthavn. Planforslaget legger til rette for
bygging av totalt 9 naust innenfor planens grenser. 2 naust eksisterer i dag og inngår i det totale
antall tillatte naust.
I bestemmelse 3.8 heter det at naustene skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel i strandsonen.
Videre heter det i bestemmelse 3.10 at området skal opparbeides på en slik måte at det inviterer til
allmenn ferdsel og bruk, og at gjerder, levegger eller annen type stengsel er ikke tillatt.
For områdene #3 og #4 er byggegrense vist ut i sjø, og i praksis kan man derfor bygge naust helt i
vannkanten uten mulighet for ferdsel på utsiden. Fylkesmannen har derfor innsigelse til at det for
disse to områdene ikke er vist byggegrense for naust som bygger opp om bestemmelsene 3.8 og
3.10. Innsigelsene kan løses ved at det settes en byggegrense noe inn på land for naustene.
Fylkesmannen har utover dette ikke merknader til planen.
Med hilsen
Harald Thune
ass. fylkesmann

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef
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Saksbehandler / telefon :
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Vår dato :

Region vest

Gro Osmundsen Kyvik /
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03.04.201 9
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FV. 847 - UTTALE TI L OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4079 DETALJREGULERI
NG FOR FJEDLASJØENNAUST, VISNES - 82/1 42 MFL.
Vi viser til brev datert 1 9.03.201 9. Formålet med planarbeidet er naust og småbåtanlegg.
Formålet er i tråd med kommuneplan en .
Planområdet grenser ikke til fylkesveg, og planen vil ikke medføre endringer i
trafikkforholdene

p å overordnet vegnett. Statens vegvesen sine innspill til oppstart av

planarbeidet er kommentert i saken. Vi har ikke andre merknader til planarbeidet.

Med hilsen
Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik
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Kopi
Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00
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firmapost - vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Rennesøygata 16

Statens vegvesen

5537 HAUGESUND

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Karmøy kommune
Karmsund Havn IKS
Killingøy, 5515 Haugesund
Postboks 186, 5501 Haugesund
T: +47 52 70 37 50
F: +47 52 70 37 69
E: postmottak@karmsund-havn.no
Org nr: 963 706 820

Vår ref:

Saksbehandler

Dato

2019/100 3

Heidi S. Nymann

24.03.2019

Deres ref:

Svar - OFFENTLIG ETTERSYN PLAN 4079 - DETALJREGU
LERIN G FOR
FJEDLASJØE
N N AUST – gnr. 82/1 42.fl. saksnr.:17/291 2-18
Viser til varsel om overnevnte planarbeid.
Karmsund Havn IKS har ingen merknader til dette utover å vise til uttale fra Kystverket i sakens
anledning.

Med hilsen

Heidi S. Nymann
Forvaltningssjef
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Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Hilde H. Hovland
Telefon:
41412186
Vår referanse: 17/9194
Deres
17/2912-18
referanse:
Dato:
21.03.2019

Rådhuset, postboks 167
4291 KOPERVIK

Att:
Yvonne S Løvseth

Karmøy kommune Rogaland - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering
for Fjedlasjøen naust gnr82 bnr142 mfl
Det vises til oversendelse av 19.03.2019 fra Karmøy kommune med høring av
detaljreguleringsplan for Fjedlasjøen naust gnr. 82 bnr. 142 m.fl. i Karmøy kommune,
samt innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør til melding om oppstart av
planarbeidet av 14.08.2017.
Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av naust og småbåtanlegg ved
Fjedlasjøen. Arealet som skal reguleres er ca. 3 daa.
Området er i arealdelen til kommuneplan avsatt til småbåtanlegg i sjø og vassdrag.
Formålet med planarbeidet er å etablere 7-9 nye naust med brygge, samt en flytende
bølgebryter innenfor varslet område.
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør
Fiskeridirektoratet region Sør fremsatte ingen vesentlige merknader til planarbeidet i
ovennevnte uttalelse til oppstartsmeldingen. Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke
se at planforslaget har vesentlige konsekvenser for de interesser direktoratet skal
ivareta, og har således ingen vesentlige merknader til planforslaget.
Det bes om kopi av vedtatt plan.

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

17/9194

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Hilde H. Hovland
rådgiver
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR
FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 44/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
18/5540

Arkiv: PLANR 4085
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

24.03.2020

PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV
84/5

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4085 for massetak for Søre Våge – 89/2, del av 84/5, datert 24.03.20, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
Norconsult AS har på vegne av Vassbakk og Stol AS utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan
4085 for Masseuttak for Søre Våge.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 160 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene jordbruk. Bruken av arealet som masseuttak og massedeponi blir definert som
bestemmelsesområde midlertidig bygge– og anleggsområde.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet er uregulert. Det er et LNF – område i kommuneplanen. Det eksisterer ett
masseuttak på eiendom 84/5. Vassbakk og Stol AS ønsker å utvide dette til eiendommer 89/2 og
89/3. Totalt uttak blir omtrent 900 000 m3. Terrenget skal tilbakeføres opp mot opprinnelig
terreng, og tilrettelegges for nydyrking. Planen har en tidshorisont frem til 01.01.2032, på hvilket
tidspunkt tiltaket skal være ferdig tilbakeført til landbruket.
Fiskåvatnet, som er nær resipient til planområdet, er uttaksvann for industrivann til Hydro, samt
reservevannkilde til Karmøy kommune (ikke godkjent som drikkevann). Vurdering av, og mulige
tiltak mot, forurensing av vannet er en viktig del av planforslaget.
Konsekvensutredning
Kommunen har krevd konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning,
vedlegg II, punkt 1a og punkt 2a, etter en samlet vurdering av forskriftens § 10, avsnitt to
bokstaver a og b, samt avsnitt tre bokstaver b, d og f.
Temaene som er blitt utredet er naturmangfold, jordbruk og overvann (avrenning mot
Fiskåvatnet). Se for øvrig planbeskrivelsen kapittel 6.
Masseuttak og tilbakefylling av masser
Beregnet potensielt uttaksvolum er omtrent 440 000 m3 faste masser. Dette er rene steinmasser
(gabbro). Steinmassene skal brukes i regionen, da det å frakte masser langt er kostbart for
entreprenør/byggherre.
Fyllmasser som skal tilbakeføres i uttaksområdet for stein, og legges opp på som ny og litt
høyere terrengoverflate, skal være så rene at de ligger under topplaget uten at det oppstår
negative konsekvenser for dyrking eller avrenning. «Renhet» er definert i forskriften ift.
avfallsklasser.
Vassbakk og Stol AS transporterer anslagsvis 600 000 – 800 000 m3 årlig masser fra
anleggsområder på Haugalandet. Ca. 20 – 30 % av dette volumet (120 000 – 240 000m3) er
overskuddsmasser som må deponeres, og som på grunn av kvalitet ikke kan brukes i andre
anleggsområder. Anlegget på Søndre Våge skal i hovedsak betjene øydelen av Karmøy
kommune. Dersom halvparten av Vassbakk og Stol AS sine overskuddsmasser skal deponeres på
Søndre Våge, vil deponiet vare i ca. 6 til 12 år.

Ved tilbakefylling er det beregnet at det til sammen fylles ut med 244 000 m3 ut over
uttaksvolumet fra dagens terreng. Dette volumet inkluderer et jordlag på 40cm på toppen av det
tilbakefylte terrenget. Volumet jord som kreves er 58 000 m3. Erfaringsmessig har det ikke vært et
problem å skaffe jordmasser til ferdigstilling. Jord vil også kunne forbedres og volum økes ved
innblanding av sand eller kompost.
Trafikk
Avkjørsel til offentlig vei (E134) dimensjoneres primært for store kjøretøy i forbindelse med
masseuttaket. Avkjørselen skal utformes som et kryss i henhold til håndbok N100 kapittel C.
Det er beregnet at masseuttaket generer en trafikk på 46 – 94 ÅDT (tur og retur). Da forutsettes
det at alle lastebilene kjører tomme en vei. For enkelte anlegg/oppdrag vil det en kunne
organisere last på tur og retur og som vil føre til reduksjon i transport. E134 mot flyplassen har
3500 – 4000 ÅDT. Transporten til forelagte tiltak vil utgjøre 1,3 – 2,4 % av samlet ÅDT.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen med konsekvensutredning.

Overordnede planer:
Kommuneplan:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til landbruksareal. Området faller
inn under kategorien «øvrige LNF – områder» som er uten særskilte føringer i
kommuneplanbestemmelsene.
Det er ikke avsatt areal til masseuttak eller deponier i kommuneplanen, med unntak av
steinbruddet på Hillesland. Karmøy kommune har ikke hatt en overordnet tanke om
massehåndtering, eller en konkret lokalpolitikk å forholde seg til på området.
Masseuttak og massedeponi har i mange saker blitt håndtert som del av byggemodningen på
tomter, slik at massebalansen har gått opp mellom byggeområder. Det har også blitt behandlet
som terrengendringer i nydyrkingssaker, som har vært et problem fordi det ofte ikke har blitt
fullført, og masseuttakene har blitt liggende som åpne sår i landskapet.
Andre problemer som oppstår ved en slik løsning er at det er lite kontroll med om massene som
blir deponert er rene, og det koster kommunen mye ressurser med tilsyn. Urene masser kan fort
føre til spredning av tungmetaller og giftstoffer via avrenning eller avsig. En har heller ikke
kontroll med egenskapene til massene, som kan påvirke de lokale forholdene ved f. eks. endret
pH eller tilførsel av nitrogen. Kommunen har ikke oversikt over om slike små deponer overalt er
arealeffektivt, klimagunstig eller om det faktisk dekker behovet til næringen.
Kommunen har siden høsten 2018 krevd planer for håndteringen av matjord, men utover dette
har kommunen ikke samlet oversikt over masser som blir flyttet.

Kommunedelplaner:

Øst for Fiskåvatnet er det pågående planarbeid med kommunedelplan for Fv. 47 Veakrossen –
Helganesvegen. Kommunedelplanen er foreløpig ikke vedtatt. Med mindre alternativ A0+ velges,
vil kommunedelplanen medføre at fylkesvegen blir lagt 200 – 500 meter nærmere Fiskåvatnet enn
i dag. Kommunedelplanen vil ikke gi føringer for forelagte planarbeid.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet:
Regional plan for areal og transport på Haugalandet gir ingen generelle føringer for masseuttak,
utenom i områder som også er definert som kjerneområder for landbruk. Planområdet er ikke
innenfor kjerneområder.
De mest sentrale strategipunktene er:
 4.4.1: Lokalisere «rett virksomhet på rett sted»
 4.4.2: Konkretisere lokaliseringsstrategien i bynære områder
 4.6.2: Begrense tiltak og aktiviteter som forstyrrer landbrukseffektiv drift
Strategipunkt 4.4.1 tar utgangspunkt i det som blir kalt for ABC – prinsippet, der man gjør en
tredeling av virksomheter ut fra areal- og transportbehovet til virksomhetene. Et masseuttak vil
kunne defineres inn under C-kategorien, men uten besøkende, forholdsvis mye transport av
masser, men lite trafikk (ÅDT ca. 17), se tabell kapittel 3.1 i planbeskrivelsen. Strategipunkt 4.4.2
gir en mer detaljert gradering av næringsområder.
Foreslått plassering av masseuttak samsvarer med strategipunktene, da det ligger nært både E134
og Fv. 47 og samtidig ligger omtrent 1 km utenfor nærmeste tettsted.
Øvrige lovverk:
Tiltaket er konsesjonspliktig. Før det kan settes i gang arbeid med utvidelse av eksisterende
masseuttak, skal det utarbeides driftsplan og søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for
mineralforvaltning.
Hvis det skal mellomlagres masser, og for sluttdeponering av jord- og steinmasser, skal det søkes
om dette i samsvar med forurensingsloven § 32 før tiltak innenfor området kan igangsettes.

Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget ligger i nærheten av; reguleringsplan 494 (vedtatt 06.12.05), regulerer Fiskåvatnet til
vannkilde samt en ny hovedvannledning mellom vannet og Håvik i sør. Reguleringsplan 497
(vedtatt 03.11.09) reguleringsplan for Haugesund lufthavn og landbruksområde. Reguleringsplan
4030 (vedtatt 15.02.12) mindre reguleringsplan av et omtrent 60 da stort område til masseuttak.
Det er i drift. Reguleringsplan 4013 (vedtatt 01.04.08) Reguleringsplan for Fjord Motorpark,
motorsportbane. Planen er ikke realisert.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Utover avkjørsel fra E134 og intern atkomstvei skal det ikke anlegges teknisk infrastruktur i
området.
Øvrig teknisk infrastruktur:

Det er ikke eksisterende teknisk infrastruktur innenfor eller like i nærheten av planområdet i dag,
men unntak av infrastruktur langs E134 (veibelysning og kabler).
Planens konsekvenser for barn og unge:
Det er ingen boliger eller boligområder i nærheten til planområdet. I den grad planområdet har
betydning for barn og unge er det som et potensielt friluftsområde rundt Fiskåvatnet. Det er
ingen kjennskap til at barn eller unge i dag oppholder seg i eller rett i nærheten av planområdet.
Det er vurdert at planforslaget vil ha liten eller ingen konsekvenser for barn og unge.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Det ble ikke funnet viktige naturtyper eller verneområder i eller i nærheten til planområdet. På
grunn av at området allerede er svært åpent og oppbrutt og ikke innehar grønnstruktur som
bidrar til å binde sammen landskapsøkologiske funksjoner, ble det vurdert at området ikke har
noen verdi som landskapsøkologisk funksjonsområde. Det er heller ingen geosteder i eller i
nærheten.
Fiskåvatnet:
Fiskåvatnet vil ikke berøres direkte av tiltaket. Vannet er imidlertid nær resipient til planområdet,
med begrenset naturlig filtrering og sedimentering av vannet som kommer derfra. Det er derfor
fare for at virksomheten innenfor planområdet kan medføre partikkeltilførsel til vannet. I tillegg
kommer anleggsvann og annen forurensing. Planforslaget legger opp til en fangdamløsning for
avrenningsvannet (se også Grunnvann under, samt planbeskrivelsen kapittel 6.4).
Vasspest:
I Fiskåvatnet er det registrert vasspest. Dette er en fremmedart som kan danne tette
skuddmatter, enten rotfestet eller flytende. De kan ved gode næringsforhold ‘ta over’ et
vann. Avrenning fra jordbruket er den største bidragsyteren til næringsstoffer i
Fiskåvatnet.
Fugl:
Det er kjent en hekkelokalitet for hubro 1,5 km unna tiltaksområdet. Planområdet vurderes å ha
en viss økologisk funksjon for arten. I og med at arealet er såpass lite, uten noen klare og
tilsynelatende spesielt viktige funksjon som næringsområde, vektes ikke hubroens mulige bruk
av området i særlig grad.
Siste observasjon av vipe i området ble gjort i 1977. Det ble ikke gjort observasjoner under
befaring. Vipe kan med rimelig sikkerhet antas å ha utgått fra området.
Fiskåvatnet tilregnes å ha stor verdi som naturområde. Det er observert storspove rundt vannet.
Det er mulig arten hekker i kanten av vannet. Dette området er imidlertid utenfor planområdet.
Grunnvann:
Datagrunnlag viser at det er liten sannsynlighet for at grunnvann er en ressurs som utnyttes i
området i dag, og det synes heller ikke å være naturgrunnlag for vesentlig utnyttelse av
grunnvannsressurser i dette området i fremtiden. Tiltaket anses derfor ikke å kunne medføre
skader eller ulemper for allmenne interesser knyttet til utnyttelse av grunnvannsressurser.

Det er kommet frem at forhold til grunnvann og sigevann er en relevant problemstilling knyttet
til kommunen sitt nedlagte deponi på Vaage. Fokuset her er imidlertid knyttet til faren for
spredning av forurenset sigevann fra deponi/fylling.
Det er en buffersone på minimum 35 meter mellom fyllingen og masseuttaket. Buffersonen består
av fast fjell (gabbro). Forprosjektet og planforslaget forutsetter at faren for utlekking gjennom
grunnvann og sigevann gjennom fast fjell og med en slik avstand ikke er stor.
Det kan allikevel være grunnlag og behov for å drenere grunnvann – og eventuelt sigevann fra
bunnen av stein – og masseuttaket, mot samme punkt som overflatevannet dreneres. På dette
punktet skal partikler og stoffer i vannet sedimenteres og kontrolleres, og ved behov renses til et
akseptabelt nivå før vannet ledes til Fiskåvatnet. Det forutsettes forebyggende og
skadereduserende tiltak, se kapittel 6.4.8 i planbeskrivelsen, samt planbestemmelser 2.4
Miljøoppfølgingsprogram.
Kunnskapsgrunnlaget er utover dette ikke tilstrekkelig til å si noe om forhold knyttet til det
nedlagte deponiet. Kartlegging er igangsatt. Inntil det foreligger mer håndfaste data, må en følge
opp tiltaket gjennom Miljøoppfølgingsprogrammet for å se at tiltaket ikke fører til spredning av
forurensing, jf. Naturmangfoldloven § 9 Føre – var – prinsippet. Det vises også til
planbestemmelsene punkt 6 Bestemmelser til bestemmelsesområder.
Jordbruk:
Planforslaget vil føre til tap av ca. 74 da innmarksbeite, men det blir opparbeidet omtrent 145 da.
fulldyrka jord ved endt masseuttak innenfor planområdet.
Eiendom 84/5 er tilknyttet et omtrent 630 da stort gårdsbruk på nordsiden av E134. En økning
med ca. 53 da fulldyrka jord vil forbedre driftsgrunnlaget ved at fulldyrka areal økes 20 – 30 %.
89/2 og 89/3 tilhører et omtrent 820 da stort gårdsbruk med driftssenter nord for E134. En økning
med ca. 94 da vil forbedre driftsgrunnlaget ved at fulldyrka areal økes med rundt 31 %.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Det er ingen boliger som blir liggende innenfor gul eller rød støysone rundt planområdet.
Kapittel 30 i Forurensingsforskriften regulerer utslipp fra produksjon av pukk, grus, sand og
singel og legges til grunn for planlagt virksomhet. Nærmeste boliger er over 600 meter fra
midlertidig bygg- og anleggsområde, og det er dermed ikke behov for å gjennomføre
støvnedfallsmålinger for å kontrollere tiltaket. Forskriften § 30-4 pålegger støvdempende tiltak,
og § 30-5 gir føringer for grense for nedfallsstøv.
Området er ikke registrert som friluftsområde og det er heller ikke registrert turveier i eller rundt
området. Det er forbud mot fiske i Fiskåvatnet. Det går en traktorvei gjennom området. Det er
mulig at denne og andre traktorveier rundt Fiskåvatnet i praksis blir brukt som turveier uten at
dette er kjent. I utgangspunktet er ikke området del av friluftsområdene i denne delen av
Karmøy.

Ut i fra dette er det vurdert at tiltaket ikke vil ha nevneverdige konsekvenser for folkehelsen.
Saksbehandling:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens §. 12-8. Frist for merknader var satt til 01.02.19.
Det er innkommet 7 merknader til oppstart av planarbeidet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....29.01.19
Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............18.01.19/16.01.2019
Fylkesmannen i Rogaland ................................................01.02.19
Norsk Hydro ASA v/Hydro Aluminium Karmøy Metallverk ..30.01.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................09.01.19
Direktoratet for mineralforvaltning .................................31.01.19
Norges Vassdrags- og energidirektorat...........................25.01.19
Mattilsynet .........................................................................15.05.19

De innkomne merknader er vedlagt. Sammendrag av merknadene, samt kommentar fra
forslagstiller og kommunalsjef teknisk, er nederst i saksfremlegget.

Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Karmøy kommune har i dag ingen regulerte massedeponi og kun ett regulert masseuttak. Dette
ligger på Hillesland nær Skudeneshavn. Det er ingen større massedeponi i kommunen, eller våre
nabokommuner. Dette gjør at det blir benyttet mange små deponi, som blir behandlet som andre
saker enn deponi (byggemodning, nydyrking med terrengendring, fyllmasser til skogsveier
mm.). Antallet slike deponier gjør at det er vanskelig å følge dem opp med tilsyn, og sporing av
hvor massene er kommet fra, samt kontroll med massenes renhet.
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 står det følgende om
byggeråstoff, under kapittel 2.4:
«Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og
reduserte klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette. I tillegg er det viktig at
mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere
presset på bynære grus- og pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare dette.»
I en vurdering av hvor masseuttak og – deponi bør ligge, er det en avveiing mellom kostnadene
med å frakte massene, kontra kostnadene med å etablere og drive uttak/deponi. På grunn av støv
og støy forbundet med tiltaket, bør det ikke ligge for nær bebyggelse. Atkomst bør være i nærhet
til en av hovedveiene. Slike områder er i hovedsak landbruksområder. Kjerneområder for
landbruk bør ikke tillates brukt som masseuttak/deponi, da området ikke kan anvendes til
landbruk under driftsfasen. Andre landbruksområder, slik som i foreliggende plan, har mindre

verdi som landbruksområde og dermed bedre egnet til formålet. Etter at driften av uttak/deponi
er ferdig, vil områdets verdi som landbruksareal ha økt fra beitemark til fulldyrket areal.
Å regulere arealet betyr at kommunen har kontroll med potensielle konsekvenser av å anlegge
tiltaket på stedet, og mulighet til å stille krav til oppfølging og kontroll med tiltaket. På grunn av
at kommunen ikke har hatt noen bevisst politikk på hvor og hvordan masseuttak eller -deponi
skal anlegges, vil de nødvendigvis være i strid med kommuneplanen uansett hvor de anlegges.
En kan argumentere med at industriområder kunne vært brukt som masseuttak uten at det er i
strid med formålet, men ingen av kommunens industriområder er anlagt med tanke på
masseuttak eller -deponi. Lokalisering i nærhet til bebyggelse, avstand til hovedvei og/eller
beliggenhet i periferien på øyen gjør at kommuneplanens industriområder i liten grad er egnet til
formålet. De områdene som kunne vært aktuelle, er i stor grad allerede etablert som
industriområder.
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.

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.
Fylkesrådmannen v/Kulturavdelinga – e-post 08.01.2019/16.01.2019
Seksjon for kulturarv viser til e – post datert 08.01.19 at det er behov for en befaring av området
for å avgjøre om det er potensiale for funn av til nå ikke kjente automatisk fredete kulturminner.
Den 16.01.19 vises det til gjennomført befaring den 11.01.19, og det blir konkludert med at de
ikke kan se at tiltakene i planen vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner.
De har ingen merknader til tiltaket utover at man under opparbeidet av områdte prøver å unngå
inngrep i eller skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingarder, eldre veger/stier,
bakkemurer, tufter m.m., og at inngrep i terrenget gjøres så små som mulig. Videre blir det vist til
lov om kulturminner § 8 om at eventuelle funn ved gjennomføringen av plan en må meldes til
Rogaland fylkeskommune og at alt arbeid må stanses frem til funnet har blitt undersøkt.

Forslagsstillers kommentar:
Det er lagt inn en bestemmelse med henvisning til kulturminneloven § 8.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Statens vegvesen, e-post 09.01.2019:
Statens vegvesen viser til at avkjørselen til E134 må reguleres i samsvar med vegnormalen N100,
og at det må stilles rekkefølgekrav til utbedring av eksisterende avkjørsel. Planbestemmelsene må
stille krav til teknisk plan for avkjørselen og teknisk plan må være i samsvar med håndbok R700
Tegningsgrunnlag, samt inneholde tekniske grunnlag som C – tegninger og plan for håndtering
av overvann. Før byggestart skal teknisk plan være godkjent av Statens vegvesen og det skal
være inngått en gjennomføringsavtale.
Videre vises det til at E134 er vist i klasse 1 i Rammeplan for avkøyrsler og byggjegrenser på riksog fylkesvegar i Region vest, og at anbefalt byggegrense mot vegen er 50 meter. Mellom
riksvegen og byggegrensa skal det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd
om eiendommens funksjon, som parkering, manøvreringsareal, opphold, lagring mm.
Forslagsstillers kommentar:
Det geometriske grunnlaget for avkjørselen til E134 har blitt vurdert i samsvar med N100
og Rammeplan for avkøyrsler og byggegrenser på riks- og fylkesveger som del av
reguleringsplanen, se kapittel 5.4. Krav til opparbeidelse (R700) er innarbeidet i
reguleringsbestemmelsene.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 25.01.2019:
Norges Vassdrags- og energidirektorat påpeker at: «Uttak av masser kan påvirke
grunnvannsforholdene i området. NVE mener grunnvann må inn som utredningstema i
konsekvensutredningen for å avklare eventuelle konsekvenser og avbøtende tiltak.
For øvrig viser NVE til veiledere og TEK17 angående vurdering av flom, erosjon, skred,
vassdrags- og grunnvannstiltak.
Forslagsstillers kommentar:
Det er blitt gjennomført en hydrologisk vurdering av planens konsekvenser for
grunnvann (internt notat), gjengitt i kapittel 5.13. Vurderingen konkluderer med at planen
ikke vil medføre skader eller ulemper for allmenne interesser knyttet til utnyttelse av
grunnvannsressurser.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Fylkesrådmannen, Regionalplanavdelingen, brev datert 29.01.2019:
Fylkesrådmannen viser til de tema som er definert for en konsekvensutredning og tilføyer:
«Fylkeskommunen mener også landskapstema bør utredes. Konsekvensutredning er både viktig
for å klarlegge konsekvenser for ulike tema, men også for å kunne vurdere avbøtende tiltak. For
et så stort tiltak som blir planlagt her, er det viktig å ta hensyn til landskapsvirkningen, og
innarbeide tiltak for å redusere konsekvensene mest mulig. Her vil blant annet etappevis uttak,
og krav om etappevis tilbakeføring være viktige tema. Det bør også settes klare krav til hvordan
uttaksområdet endelig skal tilbakeføres. Landskapsutforming og overgang mot sideterreng bør
vurderes nøye. Videre bør det utformes bestemmelser som sikrer at topplag innehar en kvalitet
som gjør arealet egnet for videre landbruksproduksjon.»
Forslagsstillers kommentar:
Vi har utarbeidet en beskrivelse med snitt, volumberegninger og 3D – illustrasjoner som
del av planbeskrivelsen. Her inngår definisjon av etapper for uttak og tilbakefylling samt
tilbakeføring til landbruksareal. Landskapspåvirkning i driftsperioden og etter avslutning
er etter vår oppfatning tilstrekkelig dokumentert.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Norsk Hydro ASA v/Hydro Aluminium Karmøy Metallverk, e-post 30.01.20109:
«Fiskåvatnet er en viktig kilde til ferskvannsforsyning (industrivann) til vår produksjon. Vi
opplever fra tid til annen en del partikkelforurensning i vannforsyningen, både i form av
organiske og uorganiske partikler. Dette fører til tette filtrer i vannforsyningen, og kan i verste

fall føre til produksjonsstopp. Det varslede planområdet har naturlig avrenning til Fiskåvatnet,
og pågående masseuttak i området kan derfor være en mulig kilde til denne forurensingen. Vi
må forvente at det planlagte tiltaket med økt masseuttak fil forsterke partikkeltilsig til
Fiskåvatnet dersom det ikke gjennomføres tiltak for å redusere dette.
Vi ber derfor om at det i det videre planarbeidet tas med følgende krav:
 Det må ikke anlegges løsmassedeponi med direkte avrenning til Fiskåvatnet uten noen
form for filtrering av organiske og uorganiske partikler. Alternativ må avrenning fra slikt
deponi midlertidig ledes til avrenning nedstrøms ut fra Fiskåvatnet.
 Avrenning fra arealene som skal bearbeides må ha tilsvarende filtrering eller midlertidig
avrenning nedstrøms Fiskåvatnet i anleggsperioden.
 Ved avslutning av tiltaket må det tilrettelegges sli at avrenning fra nytt landbruksareal
har naturlig filtrering av overflatevann før det renne ned i Fiskåvatnet.»
Forslagsstillers kommentar:
Temaet er allerede definert som et tema som skal konsekvensutredes. Forslagene/kravene
som er satt fram er vurdert i kapittel 6.4 og tiltak er innarbeidet i planforslaget og dets
bestemmelser.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 31.01.2019:
Direktoratet er positivt til at det lages reguleringsplan for råstoffutvinning: «Regulering bidrar til
å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der
det legges vekt på langsiktige løsninger, og beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn jf.
plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen legges forutsigbare
rammer for den fremtidige råstoffutvinningen…»
Det påpekes at reguleringsplan fastsetter uttaksgrenser, adkomst og krav til istandsetting samt
krav til skjerming og ivaretakelse av omgivelsene.
«Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom
konsesjonsvilkår og driftsplan godkjent av DMF. Vi er derfor opptatt av at reguleringsplanen
ikke har bestemmelser som er knyttet opp til driftsmessige forhold, da dette altså skal avklares i
driftsplanen. Berggrunnskartlegging viser at berggrunnen stort sett består av gabbro av ulike
typer, men også noe trondhjemitt. En mineralressurs er en ikke- fornybar naturressurs som kun
kan tas ut der den naturlig forekommer. Det er viktig at forekomsten utnyttes så optimalt som
mulig, med hensyn til volum og bruksområder.»
DMF er tilfreds med at det skal utarbeides 3D – modeller som viser eksisterende og fremtidig
terreng, samtidig som det ikke anbefales en nedre uttakskote, som DMF ønsker å fastsette i
driftsplanen. På grunn av kravet om konsesjonsplikt anbefales inntatt følgende bestemmelse:

«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i
tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter
mineralloven.»
Forslagsstillers kommentar:
De forhold som Direktoratet for mineralforvaltning påpeker er ivaretatt i grunnlaget for
reguleringsarbeidet. Planarbeidet har samtidig søkelys på bruk av overskuddsmasser fra
regionen til tilbakefylling av en størst mulig del av uttatt volum, samtidig som det
tilstrebes fornuftige etapper for driften.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Fylkesmannen i Rogaland, brev datert 01.02.2019:
Vi siterer sentrale avsnitt fra uttalelsen: «Området er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til
LNF – område. I utgangspunktet vurderer vi at arealformålet i gjeldende kommuneplan må
legges til grunn for videre utvikling av området. En endring av arealbruk bør vurderes og
fastsettes på kommuneplannivå da dette vil gi en helskaplig vurdering av massebehovet og
lokaliteter som er best egnet for å dekke dette.
Området er altså svært fuglerikt, og det er et viktig helårsområde for fugl.
Fylkesmannen vurderer at omsøkt masseuttak vil kunne ødelegge området som hekkeområde for
vipe. Med tanke på vipenes status og tilgang til gjenværende hekkelokaliteter, vil dette være
svært negativt. Videre er det bekymringsfullt hvilke konsekvenser masseuttaket vil ha for
våtmarkssystemet i og rundt Fiskåvatnet. På bakgrunn av dette og ovenfor nevnte temaer vil
Fylkesmannen anbefale at pågående masseuttak avsluttes. Dersom en likevel velger en videre
utredning av planarbeidet er det viktig at planen, gjennom konsekvensutredning, vurderes nøye
etter §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven. Det må legges stor vekt på skjermingstiltak, estetikk,
avrenning, støv/støy, landskapsvirkning, vassdrag og påvirkning på naturmiljø.
Det er spesielt viktig å vurdere tiltakets nærhet til Fiskåvatnet. Dette for å sikre mot uønska
inngrep og avrenning som vil kunne gi negative ringvirkninger på områdets våtmarkssystem og
mangfoldet av registrerte arter. Økologisk funksjonelle vegetasjonssoner mot vassdrag vil være
nødvendig, samt avskjæringsgrøfter og rensepark. Vassdragstiltak må avklares etter forskrift om
fysiske tiltak i vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfiskeloven. Da vassdragene innenfor
planområdet ikke er lakse- eller sjøørretførende, skal tiltakene avklares med Rogaland
fylkeskommune som myndighet.»

Forslagsstillers kommentar:
Tema naturmangfold er identifisert som antageligvis det viktigste tema for
konsekvensutredningen av denne planen. Fiskåvatnet med tilhørende økologisk
funksjonelle vegetasjonssoner er en del av dette.
Feltkartleggingen i april og gjennomgangen av annen foreliggende dokumentasjon og
registrering har bidratt til et oppdatert grunnlag. Det ble ikke avdekket viper og

hekkelokaliteter innenfor planområdet da og registreringen fra 1977 anses som ikke
lenger relevant. Området er i gjengroing og ikke lenger særlig egnet som hekkeområde for
vipe. Øst for Fiskåvatnet (med en vesentlig utvidet vannflate etter år 2005) derimot, er
arealene åpne og under aktivt beite. Dette er flott hekkeområde for vipa.
Det er ikke registret et «våtmarkssystem» innenfor planområdet og fram til vestre kant av
det oppdemmete Fiskåvatnet. Tiltaket ligger min. 100. meter fra vestre vannkant og
planforslaget legger opp til restriksjoner for områdene utenfor massetaket.
Det er kun en myr på ca. 3,5 daa som ligger i nordøst (på grensen til gnr. 89/2 og 3) jf. side
16 i vedlegg 8.6. Myren brukes aktiv som en del av dreneringen og sedimenteringen av
løsmasser fra de oppfylte og nydyrka områdene. Det forutsettes slake fyllinger mot vatnet
for og tilpasning av landskapet (forteste avstand fyllingsfot 17 – 25 meter), men
fyllingstoppen er lagt så høyt at overvannet til et lavbrekk i terrenget som ledes til bekken
med sedimenteringsbasseng. Det vil oppnås en forbedring av dagens situasjon uten
vegetasjonssoner langs vatnet som ikke er ønskelig fra gårdsdriften. Planforslaget,
teninger/snitt av masseuttaket og massedeponi, løsninger for drenering/håndtering av
overvann, tilbakeføringsplan og illustrasjoner av landskap dokumenterer tiltaket og
planens konsekvenser.

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Mattilsynet, 15.05.2019:
Fiskåvatnet fungerer som reservevann for Hydro, men kan også brukes som krisevann for
Karmøy kommune. Over tid kan avrenning fra massetaket påvirke vannkvaliteten i Fiskåvatnet.
Det er derfor viktig at det blir en grundig gjennomgang av dette i konsekvensutredningen.
Det bør også gjøres en vurdering om aktiviteten i masseuttaket vil påvirke potensielt grunnvann
i området. Så nært en vannkilde er det viktig at det er gode rutiner på bruk og lagring av
petroliumsprodukter og andre kilder til forurensing, samt beredskapsplaner for å håndtere
eventuelle uhell.
I forbindelse med mottak av masser som vil bli brukt til andbruk må det gjøres en vurdering av
risiko for spredning av planteskadegjørere, svartelistede arter og andre uønskete vekster.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagstiller har ikke kommentert merknaden spesielt. Se kommentar fra kommunelsjef
teknisk.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Grunnvann er fulgt opp i planbeskrivelsen kapitel 5.3, avrenning til Fiskåvatnet i kapittel
6.4. Konsekvenser for landbruket er fulgt opp i kapittel 6.3.
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PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR
SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5

HTM 10.03.2020
Planens hensikt
§ 1. Hensikten med planen er å tilrettelegge for masseuttak og tilbakefylling av masser
for å håndtere behovet for anleggsarbeider i regionen. Landbruksarealet skal tilbakeføres
til et areal som får høyere kvalitet og kan drives på en enklere måte. Planforslaget gir
grunnlag for etappevis utbygging samt søknader i samsvar med særlover.

Området reguleres til følgende formål:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (2011)
Annen veggrunn - grøntareal (2019)

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)
Jordbruk (5111)

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
Sikringssone - Frisiktsone (H140)

Bestemmelsesområder
Midlertidig bygge- og anleggsområde

Felles bestemmelser for hele planområdet

Søknad i samsvar med forurensingsloven
2.1.1. Det skal søkes om tillates for mellomlagring og sluttdeponering av jord- og steinmasser i
samsvar med forurensingslovens § 32 og faktark M-1243/2018 (Miljødirektoratet), før tiltak innenfor
områdes kan igangsettes.

Driftsplan
2.2.1 Det skal utarbeides driftsplan og søkes om driftskonsesjon fra Direktoratet for
mineralforvaltning før det kan settes i gang arbeider med utvidelse av massetaket.

Støy
2.3.1 Virksomheter innenfor planområdet skal følge grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og
miljødepartementets retningslinje T-1442/2016. I tillegg gjelder krav i Forurensingsforskriftens
kapittel 30 med forskjellige grenseverdier for perioder av døgnet og uken og ved eventuelle avvik
fra reguleringsbestemmelsene, skal forskriftens bestemmelser i § 30-7 gjelde foran disse.
2.3.2 Den aktuelle driften av massetaket inklusive eventuelle knuseverk, blir karakterisert som ikkeimpulspreget (uten bruk av pigghammer), eller rentone-lyder, slik at 5 dB lavere grenseverdier ikke
skal anvendes.
2.3.3 All støyende drift skal skje på dagtid mandag til fredag kl. 7.00 til 19.00. Som unntak tillates
det inntil 10 kvelder pr. år med kveldsdrift fra kl. 19.00 til 23.00 dersom grensen på 50 dB
overholdes ved de nærmeste boligene.
2.3.4 Virksomheter innenfor planområdet skal til enhver tid oppfylle kravene satt i driftsplan.

Miljøoppfølgingsprogram
2.4.1 Det skal etableres et miljøoppfølgingsprogram (MOP) med undersøkelser hvert 3. år fra tiltaket
er igangsatt og en gang 3 år etter at tiltaket er avsluttet og landbruksareal er etablert.
2.4.2 MOP skal dokumentere at avrenningen fra overvann og grunnvann ligger innenfor
grenseverdier for avfallsklasser innenfor området for deponi av jord- og steinmasser og innenfor
grenseverdier for vannprøver fra overflatervann (jfr. TA 1468/1997).

Støv
2.5.1 All virksomhet er underlagt kapittel 30 i Forurensingsforskriften og krav satt i § 30-4
(støvdempende tiltak) skal følges.

Matjord
2.6.1 All matjord i toppdekket skal fjernes og lagres i utkanten av deponiet med inntil 2 meter
høyde og i maks. 3 år før matjord skal legges som topp-lag på nytt terreng. Matjorda skal lagres på
en slik måte at kvaliteten som matjord ikke forringes. Matjord skal blandes slik at det oppstår
jevneste mulig kvalitet. Innblanding av sand og kompost tillates.

Naturmangfold
2.7.1. All virksomhet innenfor planområdet skal ta hensyn til naturverdier i og rundt planområdet, i
samsvar med den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven av 2009 § 6.

Kulturminne
2.8.1 Dersom det underveis ved graving skulle dukke opp automatisk freda kulturminne i
planområdet, skal arbeidet straks stanses og Kulturavdelingen ved Rogaland fylkeskommune
varsles i samsvar med kulturminnelova § 8 (2).

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

Kjøreveg
3.1.1 Eksisterende avkjørsel f_KV1 godkjent av Statens Vegvesen skal benyttes gjennom hele
driftsperioden for massetaket i samsvar med tidligere gitte tillatelser.
3.1.2 Avkjørselen f_KV1 er utformet i samsvar med vegnormalen N100. Det skal lages Teknisk plan i
samsvar med håndbok R700 som sendes Statens Vegvesen senest innen 3 måneder etter
godkjenning av reguleringsplanen for godkjenning og kontroll av etablert avkjørsel.
3.1.3 Avkjørselen f_KV1 skal videreføres som landbruksavkjørsel etter avslutning av masseuttak og
deponi, jf. kapittel 0.
3.1.4 Eksisterende vegstrekning av E134 (o_KV2) vises i den lengden det er nødvendig for frisikt
knyttet til avkjørsel f_KV1. Det er ikke krav om ytterligere tiltak.

Annen veggrunn
3.2.1 Annen veggrunn ved avkjørsel f_KV1 og langs E134 (o_KV2) skal opparbeides og benyttes i
samsvar med tillatelser i samsvar med punkt 3.1 gjennom hele driftsperioden.

Restriksjoner innenfor byggegrensen
3.3.1 Byggegrensen settes til 20 meter fra senterlinje E134 (o_KV2). Innenfor denne sonen tillates det
kun opparbeiding av driftsveg med nødvendig sideareal, jf. Punkt 3.2. Annen bruk som parkering,
manøvrering av kjøretøy, lagring av faste installasjoner og masser, samt opphold tillates ikke.

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5))

Jordbruksområde (5111)
3.1.1 Landbruksareal JB1 skal nyttes til jordbruk etter tilbakeføring av dyrkbar jord som topplag.
3.1.2 Bebyggelse og faste anlegg eller innretninger kan bare tillates når de har direkte tilknytning til
drift av landbruksarealene og med tillatelse av kommunens landbruksmyndighet.
3.1.3 Tiltak innenfor området skal vurderes av landbruksavdelingen i kommunen.

Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6 og 12-7)

Sikringssoner (§ 11-8 a)

Sikringssone - Frisiktsone (H140)
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veganlegget. I frisiktsonene skal det være fri sikt ned til
en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum, jf. Punkt 3.1 og 3.2.

Bestemmelser til bestemmelsesområder (§ 12-7)

Bestemmelsesområde – midlertidig bygge- og anleggsområder - #1
6.1.1 Områdene for midlertidig bygge- og anleggsområder vist med skravur på plankartet, viser
utstrekningen av tiltaket som består av massetak og massedeponi for flere utbyggingsprosjekt i
regionen.
6.1.2 Området kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsområde, mellomlagring av
masser, knuseverk samt parkering av anleggsmaskiner. Brakker og andre midlertidige bygg tillates
ikke.
6.1.3 Uttak av massene skal skje i samsvar med driftskonsesjon og slik at massene blir utnyttet på
best mulig måte og i samsvar med driftsplan, hjemlet i Mineralloven.
6.1.4 Aktivitetene skal avgrenses til etapper i driftsplanen hvor graving, flåsprengning, knusing,
sortering, lagring og uttransportering av steinrike masser skjer. Løsmasser og jord skal lagres lokalt
og primært innenfor området. Lagring av jord skal begrenses til to vekstsesonger.
6.1.5 Det er tillatt å motta og deponere rene masser (ikke forurenset grunnmasse) for oppfylling av
terreng til nivå godkjent i driftsplanen og etter søknad i samsvar med forurensingslovens § 32. (jfr.
pbl. 12-7 nr. 2 og 3.).

6.1.6 Det skal etableres en overflate med intern oppsamling av overvann på arealer med ny fylling.
Overvannet skal sedimenteres gjennom minst ett basseng og infiltreres gjennom minimum 80 meter
med naturlig bekk, før vannet kan renne ut i Fiskåvannet.
6.1.7 Interne veger tilknyttet driften kan anlegges etter behov. Midlertidig intern driftsveg til gnr.
84/5 og 89/3 samt 84/12 med flere utenfor planen, kan opparbeides med minimum 5 meter avstand
fra vegkant E134.
6.1.8 Etter avslutning av massetak og tilbakeføring til landbruksareal, skal driftsvegen benyttes som
landbruksveg i samsvar med Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (FOR2015-05-28-55) av 1.7.2015.
6.1.9 Uttaks- og deponiområdet skal sikres med bom ved innkjørselen og forøvrig slik at ikke
uvedkommende eller dyr kan komme inn i området.
6.1.10 Masseuttaket og deponi av løsmasser og jord skal skje på en slik måte at avrenning av
overvann, sigevann fra det nedlagte avfallsdeponiet og av grunnvann er sikret og skjer på en
kontrollert måte til grøfter, drenssystem og sedimenteringsbasseng innenfor #3 før bortledning til
Fiskåvatnet.
6.1.11 Areal som ikke lenger skal nyttes til uttak eller deponering av masser, skal fortløpende
opparbeides som jordbruksareal med et topplag på 0,4 meter matjord. Dette skal skje i samsvar
med driftsplan og avslutningsplan for området.
6.1.12 Det tillates kun anleggsvirksomhet innenfor 1 eller 2 etapper definert i driftsplanen.
6.1.13 Uttak av masser og tilbakeføring til jordbruksområde skal være sluttført innen 1. januar 2032.
Bestemmelsesområdet og bestemmelsene under punkt 6 skal samtidig opphøre.

Bestemmelsesområde – midlertidig bygge- og anleggsområder - #2
6.2.1 Innenfor området avmerket med # 2 i plankartet skal det tas 4 jordprøver og vannprøver i en
periode på min. 12 måneder dvs. en gang i kvartaler av til sammen 3 prøvepunkt inkl. punkt (V6,
Cowi-rapport). Prøvetaking skal skje som grunnlag for vurderingen om massene anses som
forurenset og om overvannet/sigevannet anses som forurenset. Prøver med notat/rapport skal
foreligge før igangsettings-tillatelse kan gis for dette delområde.
6.2.2 Innenfor området avmerket med # 3 i plankartet skal det tas 4 vannprøver pr. år dvs. en gang i
kvartalet av bekken som renner i Fiskåvatnet, merket av på plankartet med # 3. Prøvene skal være
tatt, analysert og sendt til kommunen før tiltak innenfor planen kan tillates.
6.2.3 Innenfor området avmerket med # 4 i plankartet skal tas prøver av grunnvann/sigevann i
søndre del av uttaksområde ved bunnen av uttaksområde for stein/fjell.
6.2.4 Dersom grunn-/sigevannet viser seg å være forurenset i samsvar med kriteriene for
avfallsklasser, skal det vurderes om deponimassene sørger for nødvendig bufring og filtrering.
Grunnvann-/sigevann som ledes mot felles sedimenteringsbasseng og utslippspunkt, merket som #
3, som skal overvåkes 4 ganger året, mens arbeidene med uttak og deponering foregår. I tillegg skal
punktet overvåkes i 3 år etter deponiet er avsluttet med 4 vannprøver pr. år dvs. en gang i kvartalet
av bekken som renner i Fiskåvatnet.
6.2.5 For oppfølging vises det til punkt 2.4 om miljøoppfølgingsprogram.
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1 Bakgrunn for planarbeidet
1.1

Saken gjelder

Norconsult AS fremmer på vegne av Vassbakk & Stol AS detaljregulering for massetak på Søre Våge på
Karmøy. Det er allerede et massetak på eiendommen 84/5, men Vassbakk & Stol AS ser behov for å utvide
uttaksområdet.

1.2

Premisser for planarbeidet

Vassbakk & Stol AS eier ikke de berørte eiendommene, men har inngått avtaler med grunneierne.
Eiendommene er opprinnelig landbrukseiendommer og er i kommuneplanens arealdel satt av til LNFområde. Avtalene med grunneierne forutsetter at terrenget i uttaksområdene skal tilbakeføres opp mot
opprinnelig terreng og tilrettelegges for nydyrking etter at driftsperioden er over.
Videre er det vurdert til at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. De aktuelle temaene er:
•
•
•

1.3

Naturmangfold
Landbruk/jordbruk
Overvann mot Fiskåvatnet

Målsetninger med planarbeidet

De viktigste målsetningene med planarbeidet er å:
•
•
•

Utvide eksisterende massetak på 84/5 til eiendommene 89/2 og 89/3, slik at totalt uttak kan bli
omtrent 900.000 m3.
Tilbakeføre masser til opp mot opprinnelig terrengnivå og gjøre topplaget tilrettelagt for nydyrking.
Avklare videre bruk av midlertidig avkjørsel fra E134 Helganesvegen til massetaket.
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2 Planprosessen
2.1

Oppstartsmøte

Den 14.12.18 ble det holdt oppstartsmøte om planarbeidet med Karmøy kommune med deltagere fra
Vassbakk & Stol, Karmøy kommune og Norconsult AS. I tråd med forskrift om konsekvensutredninger ble
det vurdert til at planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning av naturmangfold (§10 (3) b),
landbruk/jordbruk (§10 (2) b)) og overvann med tanke på avrenning mot Fiskåvatnet (§10 (2) f)).

2.2

Medvirkningsprosess

Oppstartvarsel ble sendt ut til grunneiere, naboer og offentlige instanser og organisasjoner den 20.12.18.
Samme dag ble oppstartvarslet med planinitiativ og referat fra oppstartsmøte lagt ut på Norconsults
hjemmesider og på Karmøy kommunes egne hjemmesider. 21.12.18 ble oppstartvarslet annonsert i
Haugesunds avis.
Frist for innspill ble satt til 01.02.19, slik at varslingstiden ble omtrent 6 uker.

2.3

Oppsummering av merknader til oppstartsvarsel

Det har kommet inn 6 merknader/uttalelser til oppstartvarslet. Merknadene er vedlagt, men hovedtrekkene
og forslagsstillers kommentarer til merknadene vil bli gjennomgått her.

Fylkesrådmannen v/Kulturavdelinga – e-post 08.01.2019 / 16.01.2019
Seksjon for kulturarv viser til e-post datert 08.01.19 at det er behov for en befaring av området for å avgjøre
om det er potensiale for funn av til nå ikke kjente automatisk fredete kulturminner. Den 16.01.19 vises det til
gjennomført befaring den 11.01.19, og det blir konkludert med at de ikke kan se at tiltakene i planen vil
komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner.
De har ingen merknader til tiltaket utover at man under opparbeiding av området prøver å unngå inngrep i
eller skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som steingarder, eldre veger/stier, bakkemurer, tufter m.m.,
og at inngrep i terrenget gjøres så små som mulig. Videre blir det vist til lov om kulturminner §8 (2) om at
eventuelle funn ved gjennomføringen av planen må meldes til Rogaland fylkeskommune og at alt arbeid må
stanses frem til funnet har blitt undersøkt.
Forslagsstillers kommentar:
Det blir lagt inn enn bestemmelse med henvisning til kulturminneloven § 8 (2).

Statens vegvesen, e-post 09.01.2019
Statens vegvesen viser til at avkjørselen til E134 må reguleres i samsvar med vegnormalen N100, og at det
må stilles rekkefølgekrav til utbedring av eksisterende avkjørsel. Planbestemmelsene må stille krav til teknisk
plan for avkjørselen og teknisk plan må være i samsvar med håndbok R700 Tegningsgrunnlag, samt
inneholde teknisk grunnlag som C-tegninger og plan for håndtering av overvann. Før byggestart skal teknisk
plan være godkjent av Statens vegvesen og det skal være inngått en gjennomføringsavtale.
Videre vises det til at E134 er vist i klasse 1 i Rammeplan for avkøyrsler og byggjegrenser på riks- og
fylkesvegar i Region vest, og at anbefalt byggegrense mot vegen er 50 meter. Mellom riksvegen og
byggegrensa skal det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
funksjon, som parkering, manøvreringsareal, opphold, lagring mm.
Forslagsstillers kommentar:
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Det geometriske grunnlaget for avkjørselen til E134 har blitt vurdert i samsvar med N100 og Rammeplan for
avkøyrsler og byggegrenser på riks- og fylkesveger som del av reguleringsplanen, se kapittel 5.4. Krav til
opparbeidelse (R700) er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 25.01.2019
Norges Vassdrags- og energidirektorat påpeker at: «Uttak av masser kan påvirke grunnvannsforholdene i
området. NVE mener grunnvann må inn som utrednings tema i konsekvensutredningen for å avklare
eventuelle konsekvenser og avbøtende tiltak.».
For øvrig viser NVE til veiledere og TEK-17 angående vurdering av flom, erosjon, skred, vassdrags- og
grunnvannstiltak.
Forslagsstillers kommentar:
Det er blitt gjennomført en hydrogeologisk vurdering av planens konsekvenser for grunnvann (internt notat),
gjengitt i kapittel 5.13. Vurderingen konkluderer med at planen ikke vil medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser knyttet til utnyttelse av grunnvannsressurser.

Fylkesrådmannen, Regionalplanavdelingen, brev datert 29.01.2019
Fylkesrådmannen viser til de tema som er definert for en konsekvensutredning og tilføyer:
«Fylkeskommunen mener også landskapstema bør utredes. Konsekvensutredning er både viktig for å
klarlegge konsekvenser for ulike tema, men også for å kunne vurdere avbøtende tiltak. For et så stort tiltak
som blir planlagt her, er det viktig å ta hensyn til landskapsvirkningen, og innarbeide tiltak for å redusere
konsekvensene mest mulig. Her vil blant annet etappevis uttak, og krav om etappevis tilbakeføring være
viktige tema. Det bør også settes klare krav til hvordan uttaksområdet endelig skal tilbakeføres. Landskapsutforming og overgang mot sideterreng bør vurderes nøye. Videre bør det utformes bestemmelser som sikrer
at topplaget innehar en kvalitet som gjør arealet egnet for videre landbruksproduksjon. partikler.»
Forslagsstillers kommentar:
Vi har utarbeidet en beskrivelse med snitt, volumberegninger og 3D-illustrasjoner som del av
planbeskrivelsen. Her inngår definisjon av etapper for uttak og tilbakefylling samt tilbakeføring til
landbruksareal. Landskapspåvirkning i driftsperioden og etter avslutningen er etter vår oppfatning
tilstrekkelig dokumentert.

Norsk Hydro ASA v/Hydro Aluminium Karmøy Metallverk, e-post 30.01.2019
«Fiskåvatnet er en viktig kilde til ferskvannsforsyning (industrivann) til vår produksjon. Vi opplever fra tid til
annen en del partikkelforurensning i vannforsyningen, både i form av organiske og uorganiske partikler.
Dette fører til tette filtrer i vannforsyningen, og kan i verste fall føre til produksjonsstopp. Det varslede
planområdet har naturlig avrenning til Fiskåvatnet, og pågående massetak i området kan derfor være en
mulig kilde til denne forurensningen. Vi må forvente at det planlagte tiltaket med økt massetak vil forsterke
partikkeltilsig til Fiskåvatnet dersom det ikke gjennomføres tiltak for å redusere dette.
Vi ber derfor om at det i det videre planarbeidet tas med følgende krav:
•
•

Det må ikke anlegges løsmassedeponi med direkte avrenning til Fiskåvatnet uten noen form for
filtrering av organiske og uorganiske partikler. Alternativt må avrenning fra slikt deponi midlertidig
ledes til avrenning nedstrøms ut fra Fiskåvatnet.
Avrenning fra arealene som skal bearbeides må ha tilsvarende filtrering eller midlertidig avrenning
nedstrøms Fiskåvatnet i anleggsperioden.
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•

Ved avslutning av tiltaket må det tilrettelegges slik at avrenning fra nytt landbruksareal har naturlig
filtrering av overflatevannet før det renner ned i Fiskåvatnet.» (sitat av hele merknaden).

Forslagsstillers kommentar:
Temaet er allerede definert som et tema som skal konsekvensutredes. Forslagene/kravene som er satt fram
er vurdert i kapittel 6.4 og tiltak er innarbeidet i planforslaget og dens bestemmelser.

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 31.01.2019
Direktoratet er positiv til at det lages reguleringsplan for råstoffutvinning: «Regulering bidrar til å sikre
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det legges vekt på
langsiktige løsninger, og beskrivelse av konsekvenser for miljø og samfunn jf. plan- og bygningslovens
formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen legges forutsigbare rammer for den framtidige
råstoffutvinningen….»
Det påpekes at reguleringsplan fastsetter uttaksgrenser, adkomst og krav til istandsetting samt krav til
skjerming og ivaretakelse av omgivelsene.
Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom
konsesjonsvilkår og driftsplan godkjent av DMF. Vi er derfor opptatt av at reguleringsplanen ikke (vår
utheving) har bestemmelser som er knyttet opp til driftsmessige forhold, da dette altså skal avklares i
driftsplanen.
Bergrunnskartlegging viser at berggrunnen stort sett består av gabbro av ulike typer, men
også noe trondhjemitt. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den
naturlig forekommer. Det er viktig at forekomsten utnyttes så optimalt som mulig, med hensyn til volum og
bruksområder.
DMF er tilfreds med at det skal utarbeides 3D-modeller som viser eksisterende og fremtidig terreng, samtidig
som det ikke anbefales en nedre uttakskote, som DMF ønsker å fastsette i driftsplanen. På grunn av kravet
om konsesjonsplikt anbefales inntatt følgende bestemmelse:
«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter
loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter mineralloven.»
Forslagsstillers kommentar:
De forhold som Direktoratet for mineralforvaltning påpeker er ivaretatt i grunnlaget for reguleringsarbeidet.
Planarbeidet har samtidig søkelys på bruk av overskuddsmasser fra regionen til tilbakefylling av en størst
mulig del av uttatt volum, samtidig som det tilstrebes fornuftige etapper for driften.

Fylkesmannen i Rogaland, brev datert 01.02.2019
Vi siterer sentrale avsnitt fra uttalelsen: «Området er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område.
I utgangspunktet vurderer vi at arealformålet i gjeldende kommuneplan må legges til grunn for videre
utvikling av området. En endring av arealbruk bør vurderes og fastsettes på kommuneplannivå da dette vil gi
en helskaplig vurdering av massebehovet og lokaliteter som er best egnet for å dekke dette. …..
Området er altså svært fuglerikt, og det er et viktig helårsområde for fugl.
Fylkesmannen vurderer at omsøkt masseuttak vil kunne ødelegge området som hekkeområde for vipe. Med
tanke på vipenes status og tilgang til gjenværende hekkelokaliteter, vil dette være svært negativt. Videre er
det bekymringsfullt hvilke konsekvenser masseuttaket vil ha for våtmarkssystemet i og rundt Fiskåvatnet. På
bakgrunn av dette og ovenfor nevnte temaer vil Fylkesmannen anbefale at pågående masseuttak avsluttes.
Dersom en likevel velger en videre utredning av planarbeidet er det viktig at planen, gjennom
konsekvensutredning, vurderes nøye etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det må legges stor vekt på
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skjermingstiltak, estetikk, avrenning, støv/støy, landskapsvirkning, landbruk, vassdrag og påvirkning på
naturmiljø.
Det er spesielt viktig å vurdere tiltakets nærhet til Fiskåvatnet. Dette for å sikre mot uønska inngrep og
avrenning som vil kunne gi negative ringvirkninger på områdets våtmarkssystem og mangfoldet av registrert
arter. Økologisk funksjonelle vegetasjonssoner mot vassdrag vil være nødvendig, samt avskjæringsgrøfter
og rensepark. Vassdragstiltak må avklares etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hjemlet i lakse- og
innlandsfiskeloven. Da vassdragene innenfor planområdet ikke er lakse- eller sjøørretførende, skal tiltakene
avklares med Rogaland fylkeskommune som myndighet.»
Forslagsstillers kommentar:
Tema naturmangfold er identifisert som antageligvis det viktigste tema for konsekvensutredningen av
reguleringsplanen. Fiskåvatnet med tilhørende økologisk funksjonelle vegetasjonssoner er en del av dette.
Feltkartleggingen i april og gjennomgangen av annen foreliggende dokumentasjon og registrering har bidratt
til et oppdatert grunnlag. Det ble ikke avdekket viper og hekkelokaliteter innenfor planområdet da og
registreringen fra 1977 anses som ikke lenger relevant. Området er i gjengroing og ikke lenger særlig egnet
som hekkeområde for vipe. Øst for Fiskåvatnet (med en vesentlig utvidet vannflate etter år 2005) derimot, er
arealene åpne og under aktivt beite. Dette er flott hekkeområde for vipa.
Det er ikke registrert et «våtmarkssystem» innenfor planområdet og fram til vestre kant av det oppdemmete
Fiskåvatnet. Tiltaket ligger min. 100 meter fra vestre vannkant og planforslaget legger opp til restriksjoner for
områdene utenfor massetaket.
Det er kun en myr på ca. 3,5 daa som ligger i nordøst (på grensen til gnr. 89/2 og 3) jf. Side 16 i vedlegg 8.6.
Myren brukes aktiv som en del av dreneringen og sedimenteringen av løsmasser fra de oppfylte og nydyrka
områdene. Det forutsettes slake fyllinger mot vatnet for tilpasning av landskapet (forteste avstand fyllingsfot
17-25 m), men fyllingstoppen er lagt så høyt at overvannet til et lavbrekk i terrenget som ledes til bekken
med sedimenteringsbasseng. Det vil oppnås en forbedring av dagens situasjon uten vegetasjonssoner langs
vatnet som ikke er ønskelig for gårdsdriften. Planforslaget, tegninger/snitt av masseuttak og massedeponi,
løsninger for drenering/håndtering overvann, tilbakeføringsplan og illustrasjoner av landskap dokumenterer
tiltaket og planens konsekvenser.
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3 Planstatus
3.1

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet ble vedtatt i Rogaland fylkesting 15. juni 2016 og i
Hordaland fylkesting 5. oktober 2016.
Planen gir ingen generelle føringer for massetak, utenom i områder som også er definert som kjerneområde
for landbruk. Planområdet ligger ikke innenfor kjerneområdet.
De mest sentrale strategipunktene for denne planen er:
•
•
•

4.4.1: Lokalisere «rett virksomhet på rett sted»
4.4.2: Konkretisere lokaliseringsstrategien i bynære områder
4.6.2: Begrense tiltak og aktiviteter som forstyrrer landbrukseffektiv drift

Strategipunkt 4.4.1 tar utgangspunkt i det som blir kalt for ABC-prinsippet, der man gjør en tredeling av
virksomheter ut fra areal- og transportbehovet til virksomhetene. Et massetak vil kunne defineres inn under
C-kategorien, men uten besøkende, forholdsvis mye transport av masser, men lite trafikk (ÅDT ca. 17), se
tabellen under. Strategipunkt 4.4.2 gir en mer detaljert gradering av næringsområder.
Foreslått plassering av massetaket samsvarer med strategipunktene, da det ligger nært både E134 og Fv.
47 og samtidig ligger omtrent 1 km utenfor nærmeste tettsted.
Det er ikke riktig å plassere tiltaket i noen av kategoriene, da tiltaket ikke innebærer faste arbeidsplasser
(oppmøteplasser), i tillegg til at det er midlertidig med en tidsmessig begrensning.

Kategori Type virksomheter

Eksempler

Lokalisering

A

Høy arbeidsplass- og
besøksintensitet. Høy
persontransport, lavere
varetransport.

Finans og eiendom, Sentrumskjernen i
handel, privat
by og tettsteder.
tjenesteyting,
kontorvirksomheter,
servering, kultur.

Høy

B

Middels arbeidsplass- og
besøksintensitet. Middels
persontransport og
varetransport.

Håndverker,
arealkrevende
handel.

Innenfor by- og
tettstedsstrukturen.

Middels

C

Lav arbeidsplass- og
besøksintensitet. Lav
persontransport, høyere
varetransport.

Transport, industri,
lager, engros.

Utenfor/ i ytterkant
av tettsteder, og
langs
hovedvegnettet.

Lavere
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3.2

Kommunale planer

I Karmøys kommuneplan (2014-2023) er hele planområdet er satt av til nåværende LNF-område.
Retningslinje punkt 2 i kommuneplanbestemmelsene sier at kommuneplanens illustrasjonskart med
beskrivelse for LNF-områdene skal være en del av vurderingsgrunnlaget for tiltak i LNF-områdene. Under er
et utsnitt av illustrasjonskartet som viser at planområdet hovedsakelig er definert som «øvrige LNFområder», som ikke gir særskilte føringer eller vurderinger.

Figur 1 Illustrasjonskart til kommuneplanens arealdel. Kilde: Karmøy kommune

Planforslaget medfører ingen endring i arealformål i området, men vil åpne opp for at et større område settes
av til midlertidig bygge- og anleggsområde med formål som masseuttak.
Ellers er det ingen kommunedelplaner eller temaplaner som vil gi føringer for planarbeidet.
Øst for Fiskåvatnet er det pågående planarbeid med kommunedelplan for Fv. 47 Veakrossen –
Helganesvegen. Kommunedelplanen ble sendt på høring april 2018, men er foreløpig ikke vedtatt. Med
mindre alternativ A0+ velges, vil kommunedelplanen medføre at fylkesvegen blir lagt 200-500 meter
nærmere Fiskåvatnet enn i dag. Kommunedelplanen vil ikke gi føringer for planarbeidet for Søre Våge.

3.3

Reguleringsplaner

Området er ikke regulert fra før. Figur 2 under viser en oversikt av reguleringsplaner i nærheten av
planområdet.
•

•
•
•

Plan-ID 494 (vedtatt 06.12.05): Regulerer Fiskåvatnet til vannkilde samt en ny hovedvannledning
mellom vannet og Håvik i sør. Anlegget er utbygd og NVE har gitt kommunen konsesjon til å ta ut
industrivann til Hydro Aluminium AS fra vannet. Vannet fungerer i dag som reservevann for Hydro,
men kan også fungere som krisevann til kommunens innbyggere. Vannet har ikke
drikkevannskvalitet.
Plan-ID 497 (vedtatt 03.11.09): Reguleringsplan for Haugesund lufthavn og landbruksområde.
Plan-ID 4030 (vedtatt 15.02.12): Mindre reguleringsplan av et omtrent 60 dekar stort område til
massetak. Massetaket er i drift.
Plan-ID 4013 (vedtatt 01.04.08): Reguleringsplan for Fjord Motorpark, et omtrent 520 dekar stort
område til motorsportbane. Planen er ikke realisert.
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Det er ikke kjennskap til pågående reguleringsplanarbeid i området.

Figur 2 Utsnitt av planbasen med gjeldende reg.planer, plangrense fra oppstart – rød stiplet. Kilde: Kommunekart.com

Figur 3 Ortofoto av Søre Våge. Kilde: Norkart (kart.finn.no)
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4 Beskrivelse av planområdet
4.1

Beliggenhet og eiendomsforhold

Planområdet ligger på sørsiden av E134
Helganesvegen i Karmøy kommune, omtrent
2,5 km fra Haugesund lufthavn i vest, 2 km fra
industriområdet på Husøy/Midtøy/Håvøy i øst
og 2,5 km fra Avaldsnes i nordøst.
Planområdet utgjør et 255,7 dekar stort areal
og omfatter deler av eiendommen 84/5, 89/2 og
89/3 i tillegg til eiendommene langs Fiskåvatnet
90/34, 90/33, 90/10, 90/11 og 90/4. Området
avgrenses av Helganesvegen i nord,
Fiskåvatnet i øst, tidligere fylling i sør og et
skogareal i vest.
Eiendomsgrensene i området er ikke
nøyaktige, og det vil behov for kartforretning av
enkelte punkt langs de to store eiendommene.
Tiltakshaver er ikke grunneier, men har inngått
avtaler med grunneierne om bruk av arealene.

Torvastad

Haugesund
sentrum

Avaldsnes
Haugesund
lufthavn

Planområdet
Hydro Aluminium

Figur 4 Planområdets beliggenhet.
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4.2

Eksisterende bebyggelse og tiltak

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. På eiendommen gnr. 84/5 er det et
eksisterende massetak, som vist på ortofotoet under. Det er også et eksisterende massetak på 84/12 og
delvis på 84/77 og 84/14, og disse to tiltakene har felles adkomstveg via en midlertidig avkjørsel fra E134.
Massetaket på gnr. 84/12,13,14 og 77 ligger imidlertid utenfor planområdet og basert på separate tillatelser
og dispensasjoner. Rett nord for eksisterende massetak i vest er det anlagt en bro over E134 som
forbindelse for gardsbrukene på begge sider vegen. Nærmeste boligbebyggelse er nord for E134, der det
ligger noen hus omtrent 400 meter i luftstrekning fra planområdet, samt et mindre boligfelt omtrent 600 meter
nordvest. På østsiden av Fiskåvatnet ligger det en pumpestasjon hvor vannet fra reservevannkilden tas inn i
vannforsyningssystemet til Karmøy Kommune og Norsk Hydro.

MINDRE
BOLIGFELT

HUSKLYNGE

MIDLERTIDIG
AVKJØRSEL

LANDBRUKSBRO

EKSISTERENDE
MASSETAK

TIDL.
Figur 5 Ortofoto av Søre Våge. Kilde: Norkart (kart.finn.no)

PUMPESTASJON

Figur 6 Landbruksbro over E134 ved gnr. 84/12, foto: Norconsult, mai 2019.
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4.3

Topografi, grunnforhold og grunnvannsforekomst

Terrenget i planområdet er nokså flatt med noe
småkupert terreng i dagen. Som Figur 8 viser stiger
terrenget gradvis mot sør. I nord ligger terrenget på
omtrent kote 24-26 og i sør stiger terrenget til omtrent
kote 46. Figur 7 viser at berggrunnen stort sett består
av gabbro av ulike typer, men at det også er noe
trondhjemitt.
Som Figur 9 viser er det lite løsmasser i planområdet
og store deler består av bart fjell. Helt nord i området
er det et omtrent 70 meter bredt belte langs E134
som i Granada sine kartdata vurdert til å ha
begrenset grunnvannspotensiale. Resten av
planområdet og området rundt er registrert til å ikke
ha grunnvannspotensiale i løsmassene. Det er ingen
registrerte brønner i eller i nærheten av planområdet.
Figur 7 Utsnitt av berggrunnskart. Blå pil viser linje for
terrengprofil i Figur 8. Kilde: NGU Bergrunnskart.

Figur 8 Terrengprofil for planområdet. Kilde: Temakart Rogaland

Figur 9 T.v: Løsmassekart. Kilde: Temakart Rogaland. T.h.: Brønner og grunnvannspotensiale. Kilde: GRANADA
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4.4

Vegetasjon, markslag og biologisk mangfold

Størsteparten av planområdet består som nevnt av mye bart fjell og har dermed lite vegetasjon. Figur 10
under gir en oversikt over vegetasjon og markslag i området. Vest for planområdet er det et skogsfelt med
ung (yngre enn 40 år) blandingsskog og eldre, furudominert skog (mellom 41-80 år). Karmøy kommunes
kartlegging av LNF-områder viser at den eldre furuskogen er del av det viktige skogsområdet S4-3 Flyplassskogen og del av det viktige naturområdet N4-3 Kvalavåg-Våge. Det er også noe yngre blandingsskog øst
for dagens massetak, samt et felt med innmarksbeite. Mellom beitet og den yngre skogen er det et mindre
myrområde. Sør for eksisterende massetak er det et mindre areal med innmarksbeite. Som følge av at det er
lite løsmasser i området er det kun et mindre areal som er registrert som dyrkbar jord.
Ellers er skogen sør for planområdet registrert som viktig skogsområde S4-2 Avaldsnes skoglag-skogen, og
Fiskåvatnet er registrert som viktig naturområde N4-5 Fiskåvassdraget.
Figur Figur 11 viser at det er gjort mange observasjoner av truede arter i og rundt planområdet.
Naturmangfold er et eget tema i konsekvensutredningen og blir dermed ikke bli omtalt videre her.

Figur 10 Vegetasjon og markslag i og rundt planområdet. Kilde: Kilden NIBIO

Figur 11 T.v: Utsnitt fra LNF-kartlegging. Kilde: Karmøy kommune. T.h: registrerte arter i og rundt planområdet. Kilde:
Artsdatabanken
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4.5

Visuelle kvaliteter

De eksisterende massetakene i og nær planområdet preger naturligvis landskapet og bryter opp i det som
ellers i stor grad oppfattes som et landbruksområde. Ellers er Fiskåvatnet i øst et viktig landskapselement.
Det langstrakte høydedraget opp mot Kongshaugen nord for E134 er relativt tydelig i det ellers nokså flate
terrenget.

Figur 12 Fiskåvatnet nordre del sett fra vest, i forgrunnen kulturbeite; det forventes ikke påvirkning av landskapet mot
øst, Norconsult AS mai 2019

Figur 13 Området for massetak og deponi sett fra sør mot nordvest (E134 og Fiskåvatnet bak skogen), landskapet vi
endre karakter til jordbruk med dyrka mark, Norconsult AS mai 2019
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Figur 14 Området mot Kongshaugen på nordsiden av E134, Norconsult AS mai 2019

Figur 15 Området mot Kongshaugen (med antenne – se pil) sett fra den sørlige delen av massetaket Norconsult AS mai
2019

4.6

Vindforhold og klima

Nærmeste målestasjon for vind ligger på Haugesund lufthavn, omtrent 2-3 km nordvest for planområdet. Om
høsten og vinteren er den dominerende vindretningen sørøst, og middel vindhastighet fra sørøst er omtrent
4,5 til 7,2 m/s (lett til laber bris). Største middel vindhastighet om høsten og vinteren kommer fra sørvest-vest
og ligger opp mot 10 m/s. Om våren og sommeren er dominerende vindretning nord-nordvest, med middel
vindhastighet på opp til 6 m/s (lett bris). Vind kan være relevant ift. spredning av støv fra knuseverk eller
tørre sandholdige topplag. Forurensingsforskriften stiller krav til driver av massetak/knuseverk som er tatt inn
i bestemmelsene.
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Figur 16 T.v: Utsnitt fra LNF-kartlegging

4.7

Kulturminner

Seksjon for kulturarv i Rogaland fylkeskommune har den 11.01.2019 gjennomført en befaring i planområdet.
Det ble konkludert med at planen ikke vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Fra før er
det registrert en automatisk fredet (fjernet) heller i nordvestre hjørnet av Fiskåvatnet. Det er en del
kulturminner fra jernalderen på og rundt Kongshaugen på nordsiden av E134, deriblant en gravhaug, et
gardfar/en steinstreng og to gravrøyser i et gravfelt. Øst for Fiskåvatnet er det registrert et automatisk fredet
gravminne fra jernalderen.
STEINSTRENG/
GARDFAR

GRAVMINNE

GRAVFELT
(TO RØYSER)
HELLER
(FJERNET)

GRAVMINNE

Figur 17 Oversikt over kulturminner utenfor planområdet. Kilde: Miljøstatus
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4.8

Veg og trafikkforhold

Strekningen på E134 fra rundkjøringen ved Karmøyvegen i øst og krysset ved Kvalavågvegen i vest er
registrert med ÅDT på 3750 i 2017. Statens vegvesen har målinger for strekket fra Fiskåvatnet og vestover
mot flyplassen fra januar 2019. Fra Fiskåvatnet og vestover var største ÅDT 3750, med 10% lange kjøretøy.
Fra et stykke vest for krysset til Kvalavågvegen var største ÅDT 3000 (10% lange). Sørover på
Kvalavågvegen var det i 2018 registrert største ÅDT på 850, med 10% lange kjøretøy. Størsteparten av
trafikken som går forbi planområdet er dermed forbundet med flyplassen, men det går også en del trafikk til
og fra Kvalavåg i sørvest.
Som nevnt tidligere er det i dag en midlertidig avkjørsel til planområdet og eksisterende tiltak vest for
planområdet. Tilkomstvegen er en omtrent 4 meter bred grusveg. Det er ikke registrert noen ulykker på E134
på strekningen mellom rundkjøringen i øst og krysset til Kvalavågvegen i vest de siste 10 årene.

4.9

Barn og unge

Det er ingen boliger eller boligområder i nærheten av planområdet. I den grad planområdet har betydning for
barn og unge er det som et potensielt friluftsområde rundt Fiskåvatnet, se omtalen over i kapittel 4.12. Ellers
er det ingen kjennskap til at barn eller unge i dag oppholder seg i eller rett i nærheten av planområdet.

4.10 Sosial infrastruktur
Nærmeste barnehage ligger omtrent 1,6 km sørøst for planområdet (Espira Veldetun). Avaldsnes skole og
Avaldsnes barnehage ligger over 2 km i nordøstlig retning, og Håvik barneskole og Eventyrhagen barnehage
ligger omtrent 2,5 km sørøst for planområdet.

4.11 Teknisk infrastruktur
Det er ikke noe eksisterende teknisk infrastruktur innenfor eller like i nærheten av planområdet i dag, med
unntak fra infrastruktur langs E134 (vegbelysning/kabler).

4.12 Friluftsområder og grønnstruktur
Området er ikke registrert som friluftsområde
(Temakart Rogaland) og det er heller ikke
registrert turveger i eller rundt området på
friluftslivsdatabaser som TellTur og Ut.no.
Ifølge Karmøy kommunes tur- og fiskekart er
det et nettverk av turveger/stier rundt
flyplassen (Sommarfjellet, Rambaskårsfjell
m.m.) og sør for Fiksåvatnet, men det er ikke
kartlagt turveger i eller i nærheten av
planområdet.
Fiskåvatnet er i Karmøy kommunes tur- og
fiskekart markert med forbudtskilt for fiske. Det
går en traktorveg gjennom planområdet, og
det er mulig at denne og de andre
traktorvegene rundt Fiskåvatnet i praksis blir
brukt som et turområde uten at dette er kjent.
Figur 18 Utsnitt fra Karmøy kommunes tur- og fiskekart.
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4.13 Vassdrag og overvann
Før oppstart av masseuttak og deponering av områdene i vest (også gnr. 82/12,13) var området drenert mot
øst ved at bekken rant mot Fiskåvatnet, jf. Figur 19. Øst før gnr. 85/5 renner bekken fortsatt i sin tidligere form
og går tydelig fram i oppdatert kartgrunnlag under miljøstatus/ferskvann (www.miljostatus.no), se Figur 20.
Den blå linjen viser den tidligere vannflaten til Fiskåvatnet før oppdemningen og at det pågår
vannkvalitetsmålinger for biologi og kjemi. De gule linjene viser kartlegging av vannkvalitet i bekkene, se
under kapittel 6.4.
Fiskåvatnet har et stort nedslagsfelt mot sør som er grunnlaget for regulering av Fiskåvatnet som
reservevannkilde, jf. Plan 494 omtalt under 3.3. Vannet som ikke blir pumpet til vannverket mot sør, renner
mot øst i Karmsundet etter å ha passert tidligere «Fiskå Mølle».

Figur 19 Vannveger, Kilde: NVE-vassdragskart

Figur 20 Fiskåvatnets nedslagsfelt med
vannkvalitetsmålinger: blå= vannet og gul b= bekker, Kilde
Miljostatus/VannNett-Portalen

4.14 Støy og forurensning
Støy
Det er en del støy langs E134, der et omtrent 100 meter bredt belte er registrert med støynivå over 55 dB.
Det er også ventelig at det blir støy fra flyplassen omtrent 2 km nordvest. Støyberegningen som er utført av
SINTEF for Avinor/nå: Luftfartstilsynet i 2007 viser at støysonene ikke overlapper planområdet i og med at
støysonene strekker seg i retning nordøst-sørøst. Rapporten viser at kun sørlig ende av Fiskåvassdraget
(som strekker seg helt sør til Grasvatnet) vil ligge innenfor de beregnede støysonene for prognoseåret 2016.
Planområdet ligger helt utenfor støysonene.
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Forurensing
Planområdet ligger innenfor et større område der det er registrert mistanke om forurenset grunn. Årsaken til
at grunnen kan være forurenset er at det har vært avrenning fra den tidligere fyllplassen på Våge.

Figur 21 Oversikt over kulturminner utenfor planområdet. Kilde: Miljøstatus

Området som er definert som berørte eiendommer med potensiell avrenning fra tidligere avfallsfylling er
definert med påvirkningsgrad 2 (gul flate i figuren over). Dette betyr at forurensningen er akseptabel med
dagens areal- og resipientbruk. Klassifiseringen brukes der det ligger forurensning på et område, men hvor
det er dokumentert at forurensningen ikke medfører uakseptabel risiko for helse og miljø med dagens
arealbruk og tilstand i resipient.
I Miljødirektoratets (2017) veileder for grunnforurensning står følgende: «Dersom omdisponering av
arealbruk eller graving i en lokalitet med påvirkningsgrad 2 medfører fare for helse eller spredning av
forurensning, må påvirkningsgraden på lokaliteten endres til påvirkningsgrad 3, inntil ny disponering av
arealet er avklart.» (s. 10). Planforslaget legger opp til at det beholdes en buffersone mellom tidligere
fyllplass og sørlig grense for massetaket (formåls- og plangrense). Buffersonen består av dagens terreng
med fjell.
Det er Fylkesmannen og Miljødirektoratet som har ansvaret for overvåkingen. Siste resipientundersøkelse
ble utført i 1997 av Rogalandsforskning (http://faktaark.miljodirektoratet.no/grunnforurensning?id=1149004).
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5

Beskrivelse av planforslaget

5.1

Bærende idé

Hovedideen er å ta ut steinmasser og fylle tilbake andre masser fra det regionale omlandet til området.
Området skal fungere som et depot eller et anleggsområde som kan brukes over flere år (anslått til 10-12
år), omformes etappevis og tilbakeføres igjen til landbruksarealer. Landbruksarealene skal få økt verdi
gjennom kontrollert oppbygging av lagene og en terrengmessig optimalisering som gjør disse lett å drive.
Det vises til tegningsheftet O01 Forprosjekt (vedlegg).

5.2

Arealbruk

Arealbruken er landbruksområde i samsvar med kommuneplanen og foreslått arealbruk i planen er
jordbruksformål (SOSI-kode 5111) etter tilråding fra kommunen. Bruken av deler av arealet som massetak
og massedeponi blir definert som bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde.
En stor del av planområdet, ca. 156 dekar, vises med denne kombinasjonen av formål og
bestemmelsesområde i samsvar med pbl. § 11-8b, § 12-7 nr. 1 (bruk av arealer).

Figur 22 Utsnitt av plankart. Jordbruksformål (5111) med bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og
anleggsområde. Illustrasjon: Norconsult AS.

Det er også lagt inn areal til veg og annen veggrunn. Det er fra før etablert en godkjent avkjørsel til
planområdet. Avkjørselen betjener også et mindre deponiområde vest for planen. Avkjørselen forutsettes
brukt til anleggstrafikk så lenge massetak og deponi er i drift, og går tilbake som landbruksavkjørsel til
eiendommene gnr. 85/5 med flere og gnr. 84/12 med flere.
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Figur 23 Utsnitt av plankart. Dagens E134 og godkjent avkjørsel. Illustrasjon: Norconsult AS.

5.3

Planlagte tiltak

Planforslaget forutsetter at det etableres en intern midlertidig anleggsveg fram til de enkelte
områdene/etappene. Jord- og løsmasser fjernes og lagres i utkanten dersom de er brukbare. Steinmasser
graves/flåsprenges vekk ned til nivå som er definert og godkjent av Direktoratet for Mineralforvaltning og
kommunen.

Figur 24 Løsmasser fjernes ned til fjell, 20.3.2019,
Norconsult AS

Figur 25 Anleggsveg fra nord og sett mot nord i østre
kant, datert 20.3.2019, Norconsult AS

Beregnet masseuttak og tilbakefylling av masser
Basert på forprosjekt gjennomført av Norconsult (se vedlegg 8.4) er det beregnet et potensielt uttaksvolum
på omtrent 440.000 m3 (faste masser) som blir tatt ut med sprenging. Dette vil være i området som i Figur 27
er definert som fase 4 og fase 5.
Det er Gabbro som bergarten som skal tas ut fra området. Dette er en hard type fjell. Beregnet et potensielt
uttaksvolum på omtrent 440.000 m3 (faste masser) som blir tatt ut med sprenging, etter søknad til
Direktoratet for Mineralforvaltning. Dette er rene steinmasser, forskjellig struktur og kan være behov for
knusing, jf. beskrivelse 5.3|. – Steinmassene brukes i regionen (å kjøre/transportere langt er kostbart/ingen
entreprenør/byggherre ønsker det).
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Fyllmasser som skal tilbakeføres i uttaksområde for fjell/stein og legges opp på som ny og litt høyere
terrengoverflate, skal være så rene at de ligger under topplaget uten at det oppstår negative konsekvenser
for dyrkingen eller avrenningen. «Renheten» er definert i forskriften ift. avfallsklasser.
På årsbasis transporteres anslagsvis 600.000 til 800.000 m3 masser fra anleggsområder på Haugalandet av
bare av entreprenørfirma Vassbakk& Stol.
Ca. 20-30 % av dette volumet, dvs. 120.000 til 240.000 m3 pr. år er overskuddsmasser som må deponeres
og som på grunn av sine kvaliteter ikke kan brukes i andre anleggsområder. Vassbakk & Stol har også et
godkjent deponi på fastlandsiden i Karmøy kommune. Deponiet på søndre Vaage skal i hovedsak betjene
øydelen av Karmøy kommune. Dersom halvparten av V&S sine overskuddsmasser skal deponeres på
Søndre Vaage, vil deponiet vare i ca. 6 til 12 år.
Ved tilbakefylling er det beregnet at det til sammen fylles ut med 244.000 m3 ut over uttaksvolumet fra
dagens terreng. Dette volumet inkluderer også et jordlag på 40 cm på toppen av det tilbake fylte og
oppbygde terrenget.
Ved alle byggeområder (boligområder, skoler etc.) oppstår det overskudd på jord som skal brukes. Volumet
som kreves for dekke flaten på hele området er 58.000 m3 dvs. ca. 1500 lastebil-lass pr. år i 10 år. Det har
ikke vært et problem i tidligere fase (tiltak etter dispensasjon) og basert på den erfaringen entreprenøren har,
å skaffe nok volum. Jord vil kunne forbedres og volum økes ved innblanding av sand eller kompost.
Dette betyr at det totale fyllingsvolumet er ca. 688.000 m3 for området. Figuren under viser planlagt
tilbakefylling med oransje farge, der dagens terreng er vist med hvitt. Figuren viser at området stort sett fylt
opp over dagens terreng, og terrengforskjellen blir høyest i den nordlige delen av området. Se kapittel 5.6 for
vurdering av landskapspåvirkning og ellers vedlegg 8.4 for profiler som viser både sprengingsmasser og
fyllingsmasser.

Figur 26 Forprosjekt for beregning av uttak og volum for tilbakefylling. Hentet fra modell. Kilde: Norconsult AS.

Det blir gjort oppmerksom på at forprosjektet i vedlegg 8.4 er en foreløpig situasjon, og det må utarbeides
nye tegninger til driftsplanen for masseuttaket.
Masseuttaket er planlagt i ulike faser. Figuren under viser en skisse for disse fasene. Se også faseplan i
tegningshefte O01.
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Figur 27 Faser i masseuttaket. Skisse. Illustrasjon: Norconsult AS

5.4

Vegtiltak

Etablert avkjørsel skal brukes gjennom hele perioden når massetaket og arbeid med tilbakeføring av masser
og etablering av landbruksareal pågår. Statens vegvesen har sikret strekningen langs eiendommen og langs
begge sider av avkjørselen med autovern. Plasseringen av avkjørselen har også blitt oppmålt og lagt inn i
planforslaget sammen med nødvendige frisiktlinjer.
Det foreligger en midlertidig tillatelse for avkjørselen fra 2009 omsøkt av Vassbakk & Stol. I 2014 ble det gitt
tillatelse til utvidet bruk av denne midlertidige avkjørselen, etter søknad fra Risa AS. Denne ble på nytt
forlenget og følgende krav ble stilt i tillatelsen, datert 26.09.2018.
«Tillatelse til fortsatt bruk forutsetter at eksisterende avkjørsel endres til å møte kravene til
utforming som ble stilt i opprinnelige tillatelse fra 2009. Dette for å sikre at trafikk ut fra
avkjørselen møter vegen i tilnærmet 90 grader, og at avkjørselen generelt er utformet på en
tydelig og ryddig måte. Internvegen som ligger parallelt med E134 vil måtte endres, hvor
denne møter internvegen som benyttes av Vassbakk og Stol, for å oppnå at kjøring ut på
vegen skjer i en tilnærmet 90 graders vinkel.
Risa AS har planer om å asfaltere avkjørselen; dette må gjøres i henhold til opprinnelig
tillatelse, med tanke på bredde og kurvatur, slik at ferdig asfaltert avkjørsel blir tydelig
definert.
Ved ferdigstilling av arbeider på avkjørselen skal det sendes inn melding om opparbeidet
midlertidig avkjørsel, som ligger vedlagt. Etter kontroll av utførelsen vil en endelig
godkjenning av avkjørselen bli gitt, inkludert tidsrammen for godkjenningen.»
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Dimensjoneringsgrunnlaget
I henhold til Håndbok N100 (september 2018) kapittel D.1.4 er avkjørsel en «kjørbar tilknytning til offentlig
veg- eller gatenett fra en eiendom eller et begrenset antall eiendommer».
Avkjørselen her skal dimensjoneres primært for store kjøretøy i forbindelse med massetak.
Det er gitt at avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærveg > 2000 bør utformes som kryss. Siden ÅDT på
E134 her er 3750 bør denne avkjørselen utformes som et kryss. Primærvegen er en europaveg og regnes
dermed som nasjonal hovedveg, H1, med ÅDT > 6000. For dimensjoneringsklasse H1 gjelder følgende for
kryss (håndbok N100, kap. C):
Kryss skal bygges som forkjørsregulert T-kryss og utformes i samsvar med kapittel D.1.1. For T-kryss settes
noe strengere krav til noen geometriske parametere enn for vegen for øvrig. I kryssområdet skal følgende
krav for primærvegen være oppfylt:
•
•
•
•

horisontalkurveradius bør være ≥ 450 m (≥ 600 m for 90 km/t)
vertikalkurveradius i høybrekk bør være ≥ 6 500 for 80 km/t (≥ 11 000 m for 90 km/t)
overhøyden bør ikke overstige 6 %
stigningen bør ikke overstige 5 % Minste avstand mellom kryss bør være 500 m for fartsgrense 80
km/t og 1 km for 90 km/t.

Figur 28 Frisikt mot vest (4 m inn- 1,5 mot, Norconsult AS

Figur 29 Frisikt møt øst (4 m inn, 1,5 mot., Norconsult AS

Transportmengde fra tiltaket
Det er plass til (tillatt vekt) på 3-4 m3/10-12 tonn på en vanlig lastebil og inntil det dobbelte for bil med
tilhenger. Det er beregnet 440.000 m3 (stein/fjell) som tas ut og 688.000 m3 løsmasser som skal legges
tilbake. Dette gir da ca. 172.000 turer med enkelt lastebil og 86.000 for bil med tilhenger fordelt på 10 år.
Dette gir 8.600 til 17.200 turer året eller 46 til 94 ÅDT (da regnes tur og retur). Da er det forutsatt at alle biler
kjøre tom en veg. For enkelte anlegg/oppdrag vil en kunne organisere last på tur og retur som vil føre til
reduksjon på transporten. Krysset er dimensjonert og tillater mer enn ÅDT > 50 for å dekke variasjonene
som vil komme. – Trafikkmengden skaper ikke problemer, flyplassvegen har 3500 til 4000 ÅDT – 46 til 94
ÅDT er da 1,3 til 2,4% - samla tungtrafikk varierer mellom 5 og 10% på slike veger.
4 er avkjørsel en «kjørbar tilknytning til offentlig

Utforming av avkjørsel
Avkjørselen er planlagt plassert som eksisterende avkjørsel og ikke som et nytt kryss, da det nylig er montert
nytt rekkverk tilpasset gitt tillatelse for midlertidig avkjørsel. Plankartet viser avkjørselen med oppmålte data
fra eksisterende avkjørsel. Se figuren under for utsnitt av vegtegning. Dimensjonerende kjøretøy er vogntog
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(VT) med kjøremåte A i kryss. Avkjørselen utformes med radius 2R-R3R (24-12-36) mot øst og med en
enkelt kurve (R=11) mot vest.

Figur 30 Utsnitt av vegtegning C01. Illustrasjon: Norconsult AS

Sikringssone – frisikt
Plankartet viser frisiktsone i samsvar med N100 med fri sikt i både horisontal og vertikal øydehøyde a1=1,1
og objekthøyde a2=0, i en sikttrekant på 10 m x 150 m. I tillegg stiller bestemmelsene de samme krav som
går fram av tidligere gitte midlertidige tillatelser.

5.5

Overvann, bekker/vassdrag og tidligere fylling

Før oppstart av masseuttak og deponering av områdene i vest (også gnr. 82/12,13) var området drenert mot
øst ved at bekken rant mot Fiskåvatnet. Øst for gnr. 85/5 renner bekken fortsatt i sin tidligere form og går
tydelig fram i oppdatert kartgrunnlag under miljøstatus/ferskvann (www.miljostatus.no), se Figur 32. Den blå
linjen viser den tidligere vannflaten til Fiskåvatnet før oppdemningen og at det pågår vannkvalitetsmålinger
for biologi og kjemi. De gule linje viser kartlegging av vannkvalitet i bekkene, se under kapittel 6.4.
Fiskåvatnet har et stort nedslagsfelt mot sør som er grunnlaget for regulering av Fiskåvatnet som reservevannkilde («krisevannkilde»), jf. Plan 494 omtalt under 3.3. Vannet som ikke blir pumpet til vannverket mot
sør, renner mot øst i Karmsundet etter å ha passert tidligere «Fiskå Mølle». Vannkilden er bygget ut og
disponeres med 75% av Hydro Aluminium Karmøy og 25% av Karmøy Kommune. «Det er videre inngått en
avtale mellom Karmøy kommune og Hydro Aluminium om at kommunens andel i Fiskåvatn (25 %) skal
kunne tas ut fra Brekkevatn der kommunenes vannbehandlingsanlegg er bygget, mot at Hydro disponerer alt
vann fra Fiskåvatn». Nedtapping fra maks. oppdemmet nivå (kote 19) til laveste vannstand (tidligere nivå
som var kote14) vil kunne gi Hydro aluminium vann til 2 ukers drift. Det vises til planbeskrivelsen til plan 494
utarbeidet av Interconsult ASA, datert 17.11.2005.
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Figur 31 Vannveger, Kilde: NVE-vassdragskart

Figur 32 Fiskåvatnets nedslagsfelt med
vannkvalitetsmålinger: blå= vatnet og gul b= bekker, Kilde
Miljostatus/VannNett-Portalen

Plangrensen mot sør er trukket slik at det er en buffersone på minimum 35 meter mellom tidligere fylling og
sørlig ende av massetaket og deponi som tildekkes med dyrkbar jord.

min. 35 meter

Våge fyllplass

Figur 33 Tidligere Våge fyllplass med buffersone (skravert), Kilde: Kommunekart, antatt grense – Norconsult AS

n:\518\77\5187782\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rd01_rev04_planbeskrivelse med ku_detaljregulering for
massetak på søre våge_2020-01-15.docx

2020-01-15 | Side 30 av 74

Planbeskrivelse med KU
Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: RD01 Versjon: 04

5.6

Landskapspåvirkning

Nytt ortofoto med terrenghøyder basert på dronefoto ble levert av V&S i juli 2019. Denne er brukt som
grunnlag for vår modell og illustrasjon av landskapsvirkning. Som følge av at området rundt er småkupert, er
ikke masseuttaket lite synlig fra omgivelsene. Unntaket er fra høydedraget ved Kongshaugen, hvor man vil
se hele masseuttaket. Figuren under viser uttaket sett fra fugleperspektiv over bebyggelsen på
Kongshaugen. Når uttaket er i drift vil det oppleves som et åpent sår i landskapet.

Figur 34 Masseuttaket sett fra fugleperspektiv ved Kongshaugen i dag. Kilde: Google Earth Pro

Når driften er ferdig, det er fylt tilbake masser og området er tatt i bruk som jordbruksjord, vil det åpne såret
bli erstattet med en større eng, se Figur 37 under. Figurene Figur 38 og Figur 39 viser området sett fra
fugleperspektiv fra nordøst, for dagens situasjon og en tenkt fremtidig situasjon der hele området er
opparbeidet som jordbruksjord.
Området vil få en skjæring mot nord og Fiskåvatnet, dette for å hindre avrenning rett ut i vannet. Skjæringen
er i forprosjektet (vedlegg 8.4) modellert til å ha et skråningsutslag på 1:3, og en høyde på opptil 6,9 meter,
se Figur 35. Skråningen er størst i nord og reduseres gradvis mot sør. Se vedlegg 8.4 for flere snitt.

Figur 35 Snitt av uttaket helt nord i området. Hentet fra vedlegg O01. Kilde: Norconsult AS

Figur 36 Området sett fra Kongshaugen, i dag. Illustrasjon: Norconsult AS
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Figur 37 Området sett fra Kongshaugen, etter driften er ferdig. Illustrasjon: Norconsult AS

Figur 38 Dagens situasjon sett fra fugleperspektiv fra nordøst. Kilde: Google Earth Pro.

Figur 39 Illustrert situasjon etter jordmasser er tilbakeført og området er tatt i bruk til jordbruk. Illustrasjon: Norconsult AS

Det er også tatt bilder fra landbruksovergangen vest for avkjørsel og sør for Kongshaug, se Figur 41, og fra
næringsområde (sørvestre punkt), se Figur 40. Men ikke begge tilfeller vil tiltaket bare være delvis eller lite
synlig og er derfor ikke valgt som ståsted for illustrasjoner.
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Figur 40 viser fra ståsted på bakkeplan (ca. 3 m over p-plass-nivå) litt av området som er opparbeidet basert

på dispensasjon nordvest i planområde. Område ligger lavere enn terrenget lenger øst og er omkranset av
skog.
Figur 41 viser deler av området som er opparbeidet basert på egen tillatelse (dispensasjon), som til sammen

utgjør ca. 24 daa. Planområdet ligger delvis lavere og blir omkranset av de skogkledde høydene sør for
tidligere Vaage fyllplass mot Kvalavågsvegen og Kolstø og Håvik

E 134/Flyplassvegen

Figur 40 Ståsted næringsområde Nygård sett mot vest, Norconsult, august 2019

Høydebasseng Håvik

Figur 41 Ståsted jordbruksovergang sørøst for Kongshaug sett mot vest, Norconsult, august 2019
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I dag er det lite dyrka jord på sørsiden av E134, da området er omringet av skog i vest, kupert og buskete
terreng i sør og Fiskåvatnet i øst. Opparbeiding av et omtrent 155 dekar stort areal vil dermed medføre
endringer i landskapet. Ettersom det på nordsiden er store jordbruksarealer vil det likevel passe inn i
landskapet, som illustrasjonene viser.

5.7

Jordbruk/matjord

Det er tale om grasproduksjon på de ny etablerte jordbruksarealene. Disse skal være robust for forskjellige
kvaliteter jord. Topplaget vil bli blandet for å jevne ut forskjeller på enkelte «leveranser». Tilført jord skal
siktes/blandes med sand/næringsstoffer for å tilfredsstille gardbrukerne (bruker solleverk).
Tiltakshaver/entreprenør er også pålagt av Karmøy Kommune å ha områder til å ta imot matjord fra
utbyggingsprosjekter. Dette deponiet er tiltenkt å ta imot masser fra øysiden av Karmøy (Husøy, Hydro og
annen utbygging). På fastlandssiden har vi avtale med en grunneier. Plassering ved Flyplassveien er gunstig
for å minimalisere transport over Karmsund Bro.
Lagring av stedlige masser eller jordmasser som må mellomlagres i påvente av utlegging av topplaget, skjer
i utkanten av arealene. Vi mener at bestemmelsen «Areal som ikke lenger skal nyttes til uttak eller
deponering av masser, skal fortløpende opparbeides som jordbruksareal med et topplag på 0,4 meter». er
godt nok.», er tilstrekkelig. Det er også kan tilføre en bestemmelse om at lagring av matjord skal ikke skje
lengre enn 3 år, jf. punkt 2.6 i bestemmelsene.
Som det går fram av tegningshefte og tegning 4320/B01 (utklipp under) er bratteste skråning 1:3 og disse
arealene kan også brukes til dyrking og høsting av gress. Øvrige arealer er vesentlig flater – se koter av
tilbakefyllingsplan 4310/B01 og illustrasjon.

Figur 42 Utklipp av terrengprofiler for tilbakeføringsplan 4310/B01, Norconsult

5.8

Kulturminner

Det eneste registrerte kulturminnet innenfor planområdet er helleren nordvest for Fiskåvatnet. I forbindelse
med oppdemming av Fiskåvatnet ble helleren utgravd, undersøkt og fjernet av Arkeologisk museum i 2008,
og har ikke lenger noe formelt vern.
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5.9

Barn og unges interesser og universell utforming

Som vist i kapittel 4.9 og kapittel 4.12 er det ikke kjennskap til at planområdet har verdi for barn og unge, og
det er svært lite trolig at området som er satt av til midlertidig bygge- og anleggsområde blir brukt av barn og
unge i særlig grad.

5.10 Grønnstruktur
Temaet er ikke relevant, siden planområdet ikke berører overordnet grøntstruktur som er viktig for rekreasjon
og ferdsel, jf. illustrasjonskart i Figur 1. Det vises også til kartlegging som kun viser at de nærmeste områder
med friluftsinteresser ligger ved Karmsundet mellom Flyplasskrysset og Matlandsvågen, jf.
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm.
Området er landbruksområde i dag og skal dyrkes opp, dvs. defineres som innmark, slik at heller ikke
friluftslovens bestemmelser er særlig relevante.

5.11 Støy
Uttak av stein vil medføre lyd i forbindelse med sprenging, graving og produksjon fra knuseverk. I tillegg vil
arbeidene medføre transport til/fra med tungtrafikk. Tungtrafikken er beregnet til 2000- 2500 turer for henting
eller tipping av masser. Antallet ganges med 2 for tur/retur og deles på antall arbeidsdager, som gir en
merbelastning på ÅDT 17 -22 på E134 for strekningen fra fv 47 opp til avkjørselen. Dette er en svært liten
andel og ligger innenfor den økningen av trafikken som ligger i Statens vegvesen sine prognoser. Det ligger
heller ikke boliger/støyømfintlig i nærheten av E134.
Støygrenser for slike virksomheter er fastsatt i Forurensingsforskriftens kapittel 30 med forskjellige verdier for
perioder av døgnet og uken, se Figur 43 under.

Figur 43 Utklipp fra forurensningsforskriften §30-7. Kilde: Lovdata
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Nabo er i dette tilfellet definert som
boliger. Det ligger 4 boliger, to av disse
på gårdstun, på nordsiden av E134
med ca. 420 til 460 m avstand.
Avstanden til de nærmeste boligen ved
boligområdet «Fiskå» er ca. 660 m.
Dagtid er definert som mellom kl. 7.00
og 19.00 mandag til fredag og driften
som inkluderer sprenging og
knuseverket skal begrenses til dette
tidsrommet. Forskriften krever kun
målinger av støy dersom nærmeste
nabo ligger nærmere enn 200 m fra
støykilden. For å være på den sikre
siden er det utført en støyberegning for
å kunne dokumentere om støyømfintlig
bebyggelse ligger innenfor grensene
som er satt for dagdrift og eventuelt
kvelds- eller lørdagsdrift og for å
komme i samsvar med T-1442. Se
vedlegg 8.1.
Figur 44 Utklipp fra støysonekart hentet fra notat om støy.

Beregningen er basert på et grovknuseverk med et lydeffektnivå på 121 Lw/dB og med driftstid på 720
minutter daglig (12 timer). Beregningen er utført med knuseverket plassert på kote 31, som vil være
plassering på toppen av uttaket og som dermed utgjør et «worst case»-scenario.
Figur 44 viser støysonekartet for beregningen av støy. Det er ingen boliger som ligger innenfor gul eller rød
støysone.

5.12 Luftkvalitet – støvnedfall
Kapittel 30 i Forurensingsforskriften regulerer utslipp fra produksjon av pukk, grus, sand og singel og må
derfor legges til grunn for virksomheten.
Forskriften omfatter stasjonære og midlertidige/mobile knuseverk samt siktestasjoner som produserer pukk,
grus, sand og singel. Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har
foregått på samme sted mer enn et år.
Forskriftens §30-9 a) lyder som følgende:
«Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at
kravene i § 30-5 overholdes. Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målingene innen 1 år etter at dette
kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.
Fylkesmannen kan bestemme at også virksomheter med mer enn 500 m til nærmeste nabo skal foreta
støvnedfallsmålinger. Nedfallsmålingene skal planlegges og utføres av uavhengig konsulent».
Nærmeste boliger ligger over 600 meter fra midlertidig bygge- og anleggsområdet, og det blir dermed ikke
behov for å gjennomføre støvnedfallsmålinger for å kontrollere knuseverket/tiltaket.
I §30-4 om pålegger forskriften videre om støvdempende tiltak:
«Virksomheten skal gjennomføre effektive tiltak for å redusere støvutslipp fra all støvende aktivitet slik som
knusing, sikting, transport og lagring. Borerigger skal ha støvavsug med rensing, eller det skal påsprøytes
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vann for å dempe støving mest mulig. Annet prosessutstyr skal enten være innebygget med en varig tett
konstruksjon med avsug og effektiv støvfiltrering, eller det skal benyttes et automatisk
vannpåsprøytingsanlegg med hensiktsmessig plasserte dyser beregnet til bruk ned til -10 °C ved knusing,
sikting og transport. Åpne lager av råvarer og produkter, trafikkarealer og støvdeponi skal fuktes med vann
for å hindre støvflukt.
Vannet kan ved behov tilsettes overflateaktivt stoff for å hindre støvflukt. Virksomheten skal kunne
dokumentere at eventuell bruk av overflateaktivt stoff er risikovurdert med tanke på miljøskade.»
Videre gir §30-5 føringer for grense for nedfallsstøv:
«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde
nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved nærmeste nabo,
eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.».
For massetaket på Søre Våge er imidlertid også støvnedfall og partikler som kan føres til Fiskåvatnet et
viktig tema, jf. forskriftens §30-6 om utslipp til vann. Utslipp til ferskvann er også begrenset uansett av status
for vatnet med en øvre grense for faststoff/suspendert stoff (målt pr. liter vann). Paragrafen lyder som
følgende:
«Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller
ferskvannsresipient dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er
under 50 mg/l og dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten.
Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten
endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder skal benyttes ved vurdering
av tilstandsklasser.
Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av
faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og andre ledd, skal prosessvannet
enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for eksempel ved hjelp av et
sedimenteringsbasseng.».

5.13 Grunnvann
Det har blitt gjort en innledende undersøkelse av potensialet for konsekvensene planforslaget kan få for
grunnvann, utført av hydrogeolog i Norconsult (internt notat). Funnene for undersøkelsen blir gjennomgått
her.
For å belyse forholdene rundt grunnvann er det gjennomgått de tre kartdatabasene GRANADA, NGU sin
nasjonale løsmassedatabase og NGU sin nasjonale berggrunnsdatabase.
GRANADA viser at det ikke er brønner innenfor eller i nærheten av planområdet, og at nærmeste brønn
ligger over 1,5 km unna. Løssmassedatabasen viser at store deler av området er preget av bart fjell og
områder med torv og myr, som ikke anses å ha grunnvannspotensiale. Nord i planområdet er det markert et
sammenhengende dekke av morenemateriale, stedvis med stor mektighet. Slike masser anses å ha
begrenset grunnvannspotensiale. Berggrunnsdatabasen viser at berggrunnen i hovedsak består av gabbro
og stedvis trondhjemitt, begge bergarter som statistisk sett har lav vanngiverevne.
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Det er usikkerhet knyttet til vannforsyningen til boligene nord for E134 (ikke alle brønner er registrert i
databasen), men ettersom boligene ligger i stor avstand fra og på et betydelig høyere kotenivå enn
planområdet anses det som svært lite sannsynlig at eventuelle brønner tilknyttet bebyggelsen vil kunne
påvirkes av tiltaket.
Det foreligger ingen målinger av
grunnvannstand i planområdet, men
kartgrunnlaget (se Figur 44) viser at det er
torv/myr i området, samt bekker, noe som
kan tyde på at grunnvannet står høyt. Uttak
av masser til et lavere kotenivå vil kunne
drenere vann fra myrområdene og påvirke
vannbalansen for myrene og bekkene. En
slik påvirkning vil imidlertid sannsynligvis
allerede ha skjedd gjennom eksisterende
masseuttak.
Samlet viser datagrunnlaget at det er liten
sannsynlighet for at grunnvann er en
ressurs som utnyttes i området i dag, og
det synes heller ikke å være naturgrunnlag
for vesentlig utnyttelse av
grunnvannsressurser i dette området i
fremtiden. Tiltaket anses derfor ikke å
kunne medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser knyttet til utnyttelse av
grunnvannsressurser.
Etter innsending av planforslaget den
14.11.2019, er det kommet fram at forhold
til grunnvann og sigevann er en relevant
problemstilling knyttet til kommunen sitt
nedlagte deponi på Vaage. Fokuset her er
imidlertid knyttet til faren for spredning av
forurenset sigevann fra deponi/fyllingen.

Figur 45 Områder med begrenset grunnvannspotensiale og dagens
uttak. Plangrense som vist ved oppstart vist med rød, stiplet linje
(utvidet ned til Fiskåvatnet i øst). Det er ikke registrert brønner i
området.

n:\518\77\5187782\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rd01_rev04_planbeskrivelse med ku_detaljregulering for
massetak på søre våge_2020-01-15.docx

2020-01-15 | Side 38 av 74

Planbeskrivelse med KU
Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: RD01 Versjon: 04

6 Konsekvensutredning
6.1

Introduksjon

I oppstartsmøtet med kommunen ble det avklart at planforslaget utløser krav til konsekvensutredning av
naturmangfold, jordbruk og overvann (avrenning mot Fiskåvatnet). Det er ikke krav om utarbeiding av
planprogrammet. Likevel er det nødvendig å avklare hva som er 0-alternativet.

0-alternativet
For å kunne si noe om konsekvensene til planforslaget er det nødvendig å gjøre en vurdering av nullalternativet, det vil si alternativet dersom tiltakene i planforslaget ikke blir gjennomført, jf. forskrift om
konsekvensutredninger § 20. Se kapittel 5 for beskrivelse av tiltak i planen. Ved vurdering av konsekvenser
er det viktig å både se på konsekvenser i selve planområdet og i influensområdet. Planområdet er fastsatt av
plangrensene i planforslaget, mens influensområdet kan være et større område, alt etter hvilket tema som
blir vurdert.

Metode for naturmangfold og jordbruk
Konsekvensutredningen av temaene naturmangfold og jordbruk baserer seg på Statens vegvesens håndbok
V712 Konsekvensanalyser (2018). Temaene er vurdert etter metoden for ikke prissatte konsekvenser, omtalt
i kapittel 6 i håndboken. – Metode for konsekvensutredning for overvann og avrenning mot Fiskåvatnet
beskrives innledningsvis i kapittel 6.4.1.

6.1.2.1 Introduksjon
Ikke-prissatt metode er basert på en kvalitativ analyse. Tre begreper står sentralt i metode for ikke prissatte
konsekvenser:
•
•
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.
Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som
følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet)
Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning. Konsekvensen
er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område.

Tema naturmangfold er omtalt i kapittel 6.6 i V712. Tema landbruk omfatter i denne konsekvensutredningen
både jordbruk og skogbruk. Jordbruk er i veilederen definert som en registreringskategori for
utredningstemaet «Naturressurser», jf. kapittel 6.8. Skogbruk er i veilederen plassert under
utredningstemaer som skal konsekvensutredes etter metode for prissatte konsekvenser, men vil i denne
konsekvensutredningen utredes etter metoden for ikke-prissatte konsekvenser.

6.1.2.2 Inndeling i delområder
Utredningsområdet består av planområdet og de områdene som blir påvirket av tiltaket (influensområdet), og
vil dermed variere fra fagtema til fagtema.
Utredningsområdet skal innledningsvis deles inn i delområder. Et delområde skal ha en enhetlig funksjon,
karakter og/eller verdi, og definisjonen varier etter hvilket tema som konsekvensutredes. For tema
naturmangfold baserer delområdene seg på registreringskategoriene gitt i Figur 46.
For tema landbruk baserer delområdene seg på den samlede verdien arealene blir vurderte til å ha for
landbruket.
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Figur 46 Registreringskategorier for naturmangfold. Utklipp fra V712.

6.1.2.3 Verdivurdering
Håndbok V712 gir føringer for hvordan arealene skal verdisettes. Figuren under viser et generelt grunnlag
for verdisetting, men håndboken presiserer også hva som skal legges til grunn for de ulike temaene.

Figur 47 Generelt grunnlag for verdisetting. Utklipp fra V712.

Verdivurderingen gir så grunnlag for å lage et verdikart, som viser de ulike verdiene representert med
fargene gitt i tabellen over.
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6.1.2.4 Vurdering av påvirkning
Håndboka gir en generell skala for vurdering av påvirkning, se
Figur 47. Det er definert egne kriterier for grad av påvirkning for de
ulike fagtemaene.
Kriterier for naturmangfold er gitt i tabell 6-24 i V712. Kriterier for
vurdering av påvirkning av landbruk (jordbruk) er gitt i tabell 6-31.

Figur 48 Skala for vurdering av
påvirkning. Utklipp fra V712

6.1.2.5 Vurdering av konsekvens
Konsekvensgraden framkommer ved at man
sammenstiller vurderingene av verdi og påvirkning
ved hjelp av konsekvensvifta vist i Figur 48. Slik
konsekvensvifta er lagt opp er det kun mulig å
oppnå de mest negative konsekvensgradene for
områder med stor og svært stor verdi. I motsatt
ende er de mest positive konsekvensene knyttet til
store forbedringer i områder med ubetydelig eller
noe verdi.
Figur 47 under viser forklaring på de ulike
konsekvensgradene.

Figur 49 Konsekvensvifta. Hentet fra V712.

Figur 50 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Utklipp fra V712.
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6.2

Naturmangfold

Norconsult har utarbeidet en egen rapport for konsekvensutredning for naturmangfold, se vedlegg 8.6.
Rapporten er utarbeidet av fagkyndige, og hovedtrekkene blir gjengitt her.

Utredningsområdet
Konsekvensutredningen omfatter alle områder som blir direkte berørt av den planlagte utbyggingen,
(tiltaksområdet), samt en sone rundt, hvor man kan forvente at utbyggingen vil påvirke naturmangfold i
anleggs- og driftsfasen (influensområdet). Tiltaksområdet og influensområdet utgjør til sammen
utredningsområdet.
Planområdet for Søre Våge tilsvarer reguleringsplanenes formelle grense, og sikrer tilstrekkelig areal
(inkludert sikkerhetssone) til gjennomføring av tiltaket. Planområdet omfatter tiltaksområdet og store deler av
influensområdet, og dekker således mesteparten av utredningsområdet.

Kunnskapsgrunnlag og usikkerhet
Eksisterende kunnskap om utredningsområdet er innhentet fra nasjonale databaser.
Tabell 6-1. Oversikt over nasjonale digitale databaser benyttet i utredningen.

Data

Beskrivelse

Kilde

Lenke

Naturtyper

Kart over naturtyper med
faktaark

Naturbase

Kart.naturbase.no

Geologiske
forekomster

Berggrunn, løsmasser og
geosteder

Norges Geologiske geo.ngu.no/kart/berggrunn/
Undersøkelser
(NGU)

Miljøregisteringer i
skog (MiS)

Kart over MiS-figurer med
faktaark

NIBIO/Kilden

Kilden.nibio.no

Vilt

Kart med artsregistereringer

Artsdatabanken

artskart.artsdatabanken.no/app

Norsk institutt for
naturforskning
(NINA)

viltkamera.nina.no

Artsdatabanken

Artskart.artsdatabanken.no/app

Artsdata fra viltkameraer

Arter av nasjonal
Rød- og svartelistearter
forvaltningsinteresse

Som en del av et helhetlig viktig område for fugl er det lagt spesielt vekt på å heve kunnskapsgrunnlaget for
denne artsgruppen i denne utredningen. I tillegg ble det gjennomført en kartlegging av aktuelle rødlistearter
og viktige naturtyper. Hele området ble kartlagt til fots av økolog Lars Jørgen Rostad 25.04.2019. På
befaringsdagen var det klarvær og milde temperaturer, men med noe vind (5-6 m/s).

Dagens situasjon
6.2.3.1 Berggrunn
Hele området domineres av ulike utforminger av gabbro. Gabbro er rike på viktige mineraler for planter og
forvitrer lett, slik at mineralene tilgjengeliggjøres for lokal vegetasjon. Berggrunnen her kan derfor gi opphav
til noe mer kalkkrevende plante- og lavarter.
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6.2.3.2 Vegetasjon
Karmøy domineres av kultur- og heilandskap, med innslag av nakent berg og mindre skogholt med tilplantet
sitkagran. Naturen i planområdet preges av hei, myr og intensiv beitemark i gjengroing, ispedd partier med
tette sitkagranbestand og flekker med nakent berg. Over hele området ble det observert oppslag av det som
tilsynelatende var naturlig forynget sitkagran. En stor del av planområdet er allerede et massetak i
tilsynelatende aktiv drift, og delene som ligger mot Helganesveien bærer preg av kraftig menneskelig
forstyrrelse, og dette området kan kategoriseres som skrotemark.

Figur 51 Til venstre: Store deler av planområder er allerede massetak på skrotemark. Til høyre: Typisk natur i
planområdet. Hei i gjengroing/tilplantning. Foto: Norconsult AS

Vegetasjonen i området må kunne anses som alminnelig i ytre Rogaland. Det ble ikke funnet noen sjeldne
eller rødlistede plante-, lav- eller mosearter, selv om dette er med et visst forbehold da området ble kartlagt
rimelig tidlig i vekstsesongen. Av arter kan røsslyng, einer, lyssiv, sitkagran, engkransemose og veitistel
nevnes.
Det forekommer et mindre område med åpen myrflate sør i planområdet. Myra er ikke spesielt stor, men dog
intakt og tilsynelatende ugrøftet. Likevel ble det ikke funnet noen kalkkrevende indikatorarter for å kunne
kategorisere myra som rikmyr. Spesielt rødmakkmose, en god og vanlig kalkindikator på myr, ble til tross for
mye leting ikke funnet. Myra faller derfor ikke innenfor noen naturtyper av spesiell forvaltningsinteresse. Myra
er imidlertid ikke helt fattig, hvilket funn av myrfiltmose, rome og flaskestarr antyder, og er således av en viss
verdi for planter og insekter, samt for fugler som furasjerer på disse. Likevel må myra anses for å være
rimelig liten og alminnelig, både på lokal, regional og nasjonal skala.

6.2.3.3 Fugl
Fuglelivet i selve planområdet var også alminnelig, og som forventet i denne type natur i dette området.
Artsinventaret preges av generalister som kan hekke og bedrive næringssøk i de fleste økosystemer i
lavlandet. Her nevnes: bokfink, løvsanger, jernspurv, gjerdesmett, svarttrost, måltrost, rødvingetrost, og
grønnfink.

Verdivurdering
6.2.4.1 Definerte delområder
På grunnlag av innsamlet kunnskap er utredningsområdet delt inn i enhetlige delområder, basert på
registreringskategoriene gitt i tabell 6-22 i V712 (s. 156).
Det ble ikke funnet viktige naturtyper eller verneområder i eller i nærhet til planområdet. På grunn av at
området allerede er svært åpent og oppbrutt og ikke innehar grønnstruktur som bidrar til å binde sammen
landskapsøkologiske funksjoner ble det vurdert til at området ikke har noen verdi som landskapsøkologisk
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funksjonsområde. Det er heller ingen geosteder i eller i nærheten (avgrenset område som representerer en
del av vår geologiske arv).
Under registreringstema «økologiske funksjonsområder for arter» ble det definert to ulike delområder. Det
ene består av naturen i og i nærheten av planområdet, og det andre består av Fiskåvatnet, se Figur 52.

6.2.4.2 Delområde 1: Natur i planområdet
Karmøy er kjent for å ha en av de tetteste bestandene av hekkende hubro i Norge. Mens innlandshubroen er
knyttet til fjellskrenter og gammelskog, er hubroen vi finner langs kysten knyttet til flat og åpen hei, hvor den
jakter på blant annet smågnagere, hare, rype og måkefugl. Hubro er vår største ugle, og regnes blant
fuglene å være en toppredator. Den setter derfor store arealkrav til territorier, og må derfor jakte over store
områder for å sikre seg tilstrekkelig med byttedyr. På grunn av den store tettheten av hekkende hubro på
Karmøy må det derfor antas at hele øya i det minste i noen grad fungerer som næringsområde for arten. Det
er også kjent en hekkelokalitet for hubro ca. 1,5 km unna tiltaksområdet. Ut ifra dette grunnlaget kan derfor
planområdet vurderes å ha en viss økologisk funksjon for arten. I og med at arealet er såpass lite, uten noen
klare og tilsynelatende spesielt viktig funksjon som næringsområde, vektes ikke hubroens mulige bruk av
området i særlig grad i verdisettingen.
Det er tidligere registrert vipe i lokaliteten, men siste registrering var i 1977. Det ble ikke observert vipe i
planområdet under befaringen. Vipe er en art som har gått kraftig tilbake I Norge, og arten kan med rimelig
sikkerhet antas å ha utgått fra området.Ekskrementer fra hare (NT) ble funnet flere steder innenfor
delområdet.
Området vurderes å inneha noe verdi for en EN-art og utgjør funksjonsområde for en NT-art og gis samlet
noe verdi.

6.2.4.3 Delområde 2: Fiskåvatnet
Fiskåvannet ligger i utgangspunktet ikke innenfor planområdet, men det har nedbørsfelt innenfor dette og vil
være resipient for eksempelvis forurensning herifra. Området inkluderes derfor i denne utredningen.
Verdiene knyttet til Fiskåvannet er oppsummert i rapporten «Natur- og friluftskvaliteter i og langs
Fiskåvassdraget, Haugeland Naturkompetanse, Rapport nr. 016-04, 2004». Verdivurderingene her vurderes
fortsatt å være relevante, og informasjonen herfra inkluderes i det aktuelle kunnskapsgrunnlaget i dette
oppdraget.
Fiskåvatnet har stor verdi for fugl. En fiskeørn (NT) ble sett overflygende, sannsynligvis næringssøkende. En
stasjonær storspove (VU) ble observert lydytrende rundt vannet. Individet oppholdt seg i området over en
lengre periode, hvilket tyder på at den kan benytte området rundt innsjøen som hekkeområde. I rapporten fra
2004 skrives det at arten er mulig hekker her. I tillegg ble en næringssøkende sandsvale (NT) observert over
vannet.
Som funksjonsområde for en VU-art og dets øvrige verdier for naturmangfold, tilegnes området stor verdi.
I tillegg er det registrert en vasspest (en fremmed art) i Fiskåvatnet. «Vasspest er en undervannsplante
tilhørende langskuddsplantene (elodeidene). Den opptrer både som korte, ugreinete skudd og lange,
forgreinete skuddvaser. Planten kan strekke seg fra bunnen opp til vannoverflaten fra 2-3 meters dyp
(maksimalt 8 meter) og kan være rotfestet eller frittflytende. Ved gode næringsforhold og kraftig vekst kan
den danne tette skuddmatter i overflaten. Skuddmattene kan videre bli kraftig begrodd av trådalger. Planten
sprer seg ved skuddfragmentering (avrevne deler vokser ut til nye planter).» (Wikipedia). Kommunen har
tolket det slik at avrenningen fra landbruksarealet er årsaken til det.
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6.2.4.4 Verdikart
Kartet under viser de to delområdene som ble definert ut fra registreringskategorien «økologiske
funksjonsområder for arter».

Figur 52. Verdikart for planområdet.

Vurdering av påvirkning og konsekvens
6.2.5.1 Delområde 1: Natur i planområdet
Siden hele området ønskes benyttet for masseuttak og deponi tas det utgangspunkt i at alle naturverdier i
delene av delområdet som ligger innenfor planområdet kommer til å bli ødelagt/sterkt forringet. Dette gir
avlest konsekvensgrad en minus (-).

6.2.5.2 Delområde 2: Fiskåvatnet
Området vil ikke berøres direkte av tiltaket. Likevel er vannet en nær resipient til planområdet, med
begrenset naturlig filtrering og sedimentering av vannet som kommer derfra. Det er derfor en fare for at
virksomhet innenfor planområdet kan medføre partikkeltilførsel til vannet. I tillegg kan anleggsvann og annen
forurensning fra anleggsmaskiner potensielt ende opp her. Siden usikkerheten er såpass stor er føre-varprinsippet vektlagt ekstra her. Det vurderes derfor at delområdet vil bli ubetydelig/noe forringet, hvilket gir
konsekvensgrad en minus (-).
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6.2.5.3 Oppsummering og samlet konsekvens
Delområde
1: Natur i planområdet
2: Fiskåvannet

Verdi

Påvirkning Konsekvens

Noe

Sterkt forringet/ødelagt

-

Stor verdi

Ubetydelig/noe forringet

-

Samlet vurderes tiltaket å ville ha konsekvensgrad en minus (-) for fagtema naturmangfold.

6.2.5.4 Samlet belastning
Tiltaket innebærer inngrep i et relativt lite areal av en type natur som er svært vanlig forekommende både
lokalt, regionalt og nasjonalt. Den samlede belastningen på økosystemene som berøres vurderes derfor å
være relativt lav.

6.2.5.5 Hubro
Det er registrert en hekkelokalitet for hubro i ca. 1,5 km avstand til tiltaksområdet. For aktive hubroreir er det
anbefalt en hensynssone på 1000 meter fra sprengningsarbeid/helikoptertrafikk/bakkearbeid, og 750 meter
til terrengtransport og ferdsel til fots (Multiconsult, 2018). Alt arbeid i forbindelse med tiltaket vil derfor være
godt utenfor de anbefalte hensynssonene. I tillegg ligger hekkelokaliteten i et område med aktivt
kulturlandskap, bebyggelse og mye infrastruktur (Haugesund lufthavn ligger svært nær), og paret som holder
til her vil derfor være vant med menneskelig forstyrrelse og være temmelig robuste mot slike påvirkninger.
Det vurderes derfor at tiltaket i utgangspunktet ikke vil utgjøre noen trussel mot hekkelokaliteten.

Skadereduserende tiltak
Konsekvensene kan i første rekke reduseres ved å unngå å velge løsninger som fører til muligheter for
avrenning til Fiskåvannet.
Dersom det ikke er mulig å unngå faren for avrenning, kan konsekvensene likevel kunne reduseres dersom
det utarbeides løsninger for å sørge for at forurenset vann (både partikkeltett og kjemisk/næringstilførsel)
ikke havner ubehandlet i Fiskåvatnet ved vanlig drift eller uhell. Blant annet kan en fangdamløsning anlegges
for å sørge for at suspenderte partikler i avrenningsvannet kan sedimenteres på egent sted før vannet kan
renne noe filtrert ut i resipienten.
Siden tiltaket er vurdert å utgjøre en såpass lav konsekvensgrad, uten å bidra noe særlig til den samlete
belastningen på norske økosystemer, vurderes det ikke nødvendig/hensiktsmessig å anbefale restaurerende
eller kompenserende tiltak.

Forholdet til naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet».
Selve Karmøy fremstår som rimelig godt kartlagt for arter og naturtyper, dokumentert både gjennom tidligere
utredninger og kartlegginger av arter og naturtyper i regi av offentlig myndighet. Selve planområdet er relativt
lite, lett tilgjengelig og rimelig oversiktlig. Det foreligger noen registreringer på lokaliteten, men disse er
relativt gamle. Etter kartleggingen ifbm. dette prosjektet vurderes kunnskapsgrunnlaget for området å stå
rimelig i forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
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§9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».
Føre-var-prinsippet er lagt til grunn, både ved fastsettelse av konsekvensgrad for de ulike delområdene og
strekningene, og i den samlede vurderingen av tiltaket.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for».
I fagrapporten gis en vurdering av den samlede belastningen økosystemer, viktige naturtyper og arter vil bli
utsatt for dersom tiltaket gjennomføres. Situasjonen for økosystemet, naturtypen eller arten skal vurderes på
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, jf. forvaltningsmålene i §§ 4 og 5. De overordnede målene er at
mangfoldet av naturtyper og arter i norsk natur skal ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde, og
at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet skal ivaretas så langt det anses rimelig. Det er lagt vekt
på §§ 4, 5 og 10 i vurderingen av konsekvenser for delområder og i den samlede vurderingen av tiltaket.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter»
Det forutsettes at tiltakshaver vil dekke slike kostnader.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater».
Det tas utgangspunkt i at tiltakshaver forholder seg til dette.
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6.3

Landbruk
Utredningsområdet

Planforslagets konsekvenser for landbruket er hovedsakelig tilknyttet areal innenfor planområdet som blir
beslaglagt under driften og omdisponert etter drift. Ettersom arealene er tilknyttet gårdsbruk vil også en
omdisponering ha konsekvenser for gårdsbruket som helhet. De ulike gårdsbrukene blir dermed
influensområder. Utredningsområdet blir da avgrenset til å gjelde planområdet sammen med gårdsbrukene.

Kunnskapsgrunnlag og usikkerhet
Det er hentet inn eksisterende datagrunnlag fra nasjonale kartdatabaser, se tabellen under.
Tabell 2 Kunnskapsgrunnlag for tema landbruk

Data

Beskrivelse

Kilde

Lenke

Jordbruk

Arealtype AR5, dyrkbar jord
og verdiklasser for
jordbruksareal.

NIBIO Kilden

www.kilden.nibio.no

Skogbruk

Arealtype AR5 (skogbonitet)

NIBIO Kilden

www.kilden.nibio.no

Gårdsbruk

Markslag arealfordeling AR5
og driftssenter.

NIBIO Gårdskart

www.gardskart.nibio.no

Det vil være noe usikkerhet knyttet til disse registreringene, da noe areal i praksis kan være brukt til andre
formål enn det kartene tilsier.

Dagens situasjon
Størsteparten av planområdet er
innmarksbeite, men det er også et
mindre felt med skog og et mindre
felt med fulldyrket jord innenfor
plangrensen. Det er ingen arealer
med overflatedyrka jord i eller rundt
planområdet.
Det største beltet med innmarksbeite
utgjør omtrent 41 dekar (inkludert
areal utenfor planområdet), og er på
grunnlendt terreng. Den fulldyrkede
jorden nord i planområdet er omtrent
11,4 dekar stort og ligger på jorddekt
terreng.
Skogsfeltet er omtrent 26,7 dekar
stor (inkludert delen som ligger
utenfor planområdet ved Fiskåvatnet)
og består av barskog med særs høy
bonitet.

Figur 53 Arealtype og skogbonitet. Kilde: NIBIO Kilden.

Verdivurdering
V712 lister i tabell 6-29 (s. 191) opp fire delkategorier for tema jordbruk med definisjoner av verdikriterier:
Jordbruksareal med jordsmonnkart, fulldyrka jord uten jordsmonnkart, overflatedyrka jord eller innmarksbeite
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uten jordsmonnkart og dyrkbar jord. NIBIO sitt jordsmonnkart dekker ikke planområdet, og den første
delkategorien faller dermed ut. Når skogbruk blir lagt til skal det gjøres vurdering av følgende punkter:
•
•
•
•

Fulldyrka jord uten jordsmonnkart
Overflatedyrka jord eller innmarksbeite uten jordsmonnkart
Dyrkbar jord
Skogbruk

6.3.4.1 Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite
I tråd med håndboka skal det for areal uten jordsmonnkart brukes opplysninger fra AR5 (arealressurskart i
målestokk 1:5000) og DMK (digitalt markslagskart). NIBIO har i kartløsningen Kilden fremstilt verdiklasser for
fulldyrka jord og overflatedyrka jord/innmarksbeite uten jordsmonnkart basert på AR5 og DMK.
Verdisettingen tar utgangspunkt i verdiskalaen under og legges til grunn i denne konsekvensutredningen.

Figur 54 Verdiskala for jordbruksareal uten jordsmonnkart. Hentet fra NIBIO (2017), s. 26.

Figur 55 under viser NIBIO sin kartlegging av verdisetting av arealer i området. Områder med fulldyrka jord
som er jorddekt og ikke tungbrukt blir gitt stor verdi. Områder med fulldyrka organisk jord, fulldyrka tungbrukt
jord, samt innmarksbeite og overflatedyrka jord som er jorddekt blir gitt middels verdi. Områder med
innmarksbeite og overflatedyrka jord som er grunnlendt eller har organiske jordlag blir gitt noe verdi.
Størsteparten av planområdet består av innmarksbeite på grunnlendt terreng som ikke er tungbrukt. Disse
arealene har noe verdi. I sørvest og sørøst er det to ikke tungbrukte områder med jorddekt innmarksbeite,
begge med middels verdi. Kategorien overflatedyrka jord eller innmarksbeite uten jordsmonnkart blir dermed
satt til å ha middels verdi.
I nord, på begge sider av dagens avkjørsel, er det et omtrent 11,4 dekar stort areal med ikke tungbrukt
fulldyrka jord på jorddekt terreng. Arealet er definert til å ha stor verdi. Kategorien fulldyrka jord uten
jordsmonnkart er dermed vurdert til å ha stor verdi.
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- FULLDYRKA JORD
- JORDDEKT
- IKKE TUNGBRUKT
- INNMARKSBEITE
- JORDDEKT
- IKKE TUNGBRUKT

- INNMARKSBEITE
- JORDDEKT
- IKKE TUNGBRUKT
- INNMARKSBEITE
- GRUNNLENDT
- IKKE TUNGBRUKT

Figur 55 Verdiklasser basert på AR5 og DMK: områder uten jordsmonnkart. Kilde: NIBIO Kilden

6.3.4.2 Dyrkbar jord
NIBIO har også utviklet et kartlag for verdiklasser for dyrkbar jord, som baserer seg på datasettet «Dyrkbar
jord» og DMK. Verdisettingen i kartlaget er basert på verdiskalaen under, og legges til grunn i
konsekvensutredningen.

Figur 56 Verdiskala for dyrkbar jord. Hentet fra NIBIO (2017), s. 27).

Deler av dagens massetak er registrert som dyrkbar jord. Figur 57 under viser dyrkbar jord til venstre og
NIBIO sin kartlegging av verdiklasser til høyre. Områder med dyrkbar jord som er selvdrenert og ikke
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blokkrik, samt tidligere jordbruksareal som kan dyrkes opp igjen blir satt til å ha middels verdi. Alle andre
områder med dyrkbar jord blir satt til å ha noe verdi.
Deler av planområdet er jorddekt. Et 11.4 dekar stort område helt i nord (ved avkjørsel) er registrert som
fulldyrka jord, ellers er arealene blitt brukt som innmarksbeite. NIBIO sin kartlegging av verdiklasser viser at
det er to små områder med noe verdi som dyrkbar jord.

Figur 57 T.v: Dyrkbar jord. T.h: Verdiklasser for dyrkbar jord basert på "dyrkbar jord" og DMK. Kilde: NIBIO Kilden

6.3.4.3 Skogbruk
Skogbonitet sier noe om produksjonsevnen til skogen og blir
rangert fra impediment (under 0,1 m3 per dekar per år) til
særs høy (over 1,0 m3 dekar per år). Det er omtrent 26,7
dekar skog innenfor planområdet. Skogfeltet består av
barskog og har særs høy bonitet (produksjonsevne på over
1,0 m3 dekar per år). NIBIOs Gårdskart viser at den delen
av skogen som ligger innenfor planområdet utgjør omtrent
15,6 dekar. Den høye boniteten til feltet tilsier stor verdi,
men på grunn av at feltet totalt bare er omtrent 26,7 dekar
og fordelt på to områder blir skogen vurdert til å ha middels
verdi.
Det er også et skogfelt vest for planområdet bestående av
et omtrent 35 dekar stort barskogfelt med høy til særs høy
bonitet. Skogen blir vurdert til å ha middels verdi.
Figur 58 Skogbruksressurser i området. Kilde:
NIBIO Kilden

6.3.4.4 Samlet verdivurdering av landbruk fordelt på
delområder
Ut fra vurderingene ovenfor blir området delt inn fire delområder. Delområdene samsvarer i stor grad med
NIBIOs verdiklasser basert på AR5 og DMK, men områder med ubetydelig eller noe verdi er slått sammen til
ett delområde.
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Figur 59 Samlet verdivurdering av tema landbruk. Illustrasjon: Norconsult AS.
Tabell 3 Verdivurdering av delområdene med beskrivelse.

Delområde Beskrivelse
1

Eksisterende massetak og åpen fastmark i
vest. Et område med ikke tungbrukt
innmarksbeite på grunnlendt terreng midt i
delområdet. I øst er et 32,5 dekar stort areal
med åpen fastmark på grunnlendt terreng
med lite trær.

2

Et 11,4 dekar areal med fulldyrka, ikke
tungbrukt jord på jorddekt terreng.

3

Et omtrent 17 dekar stort areal med ikke
tungbrukt innmarksbeite på jorddekt terreng i
den nordligste delen og et 26,7 dekar stort felt
med barskog med særs høy bonitet på
jorddekt terreng.

4

Til sammen et 35,4 dekar stort areal med ikke
tungbrukt innmarksbeite på jorddekt terreng.

Verdivurdering

Vurdering av påvirkning og konsekvens
Planens påvirkning for landbruk blir vurdert ut fra arealtapet planen medfører. V712 fastslår at «Den viktigste
faktoren for å vurdere påvirkning på jordbruk er tap av areal innenfor de ulike arealtypene.» (s. 193). Det vil
si at det skal settes opp et arealregnskap for fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar
jord. Skogareal vil også inkluderes i dette arealregnskapet. Det skal også settes opp et arealregnskap for de
ulike verdiklassene presentert i verdikartet.
Påvirkningsgraden blir satt ut fra skalaen vist i figuren til høyre. Tabell 6-31 i V712 (s. 196) gir veiledning til
vurdering av påvirkning.
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6.3.5.1 Arealregnskap
Arealtype

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

Innmarksbeite

Areal i dag

11,4 dekar

0 dekar

73,9 dekar

Areal når planen
er ferdigstilt

157,2 dekar

0 dekar

0 dekar

Arealtap

+ 145,8 dekar

0 dekar

-73,9 dekar

Alt i alt vil planforslaget føre til at det gå tapt over 70 dekar med innmarksbeite, men til gjengjeld blir det
opparbeidet omtrent 145 dekar med fulldyrka jord. Rundt 94 daa ligger på gnr.89/3 og ca. 53 daa ligger på
gnr. 84/5.

6.3.5.2 Påvirkning for gårdsbrukene
Planen påvirker to gårdsbruk. Eiendommen 84/5 er tilknyttet et omtrent 630 dekar stort gårdsbruk med
driftssenterpunkt på nordsiden av E134. Denne har i dag 155 daa fulldyrka jord og til sammen 258 daa når
arealene på bruksnummer som er knyttet til regnes med. En økning med ca. 53 daa vil derfor være en
betydelig forbedring av driftsgrunnlag ved at fulldyrka arealet økes 20 til 30%.
De to andre eiendommene i planområdet (89/2 og 89/3) tilhører et omtrent 820 dekar stort gårdsbruk også
med driftssenter nord for E134. Under viser en oversikt over arealtypene på gårdsbrukene samt et
oversiktskart. Denne driftsenheten
Denne driftsenheten (89/2 +3) har i dag 303 daa fulldyrka jord. En økning med ca. 94 daa vil derfor være en
betydelig forbedring av driftsgrunnlag ved at fulldyrka arealet økes med rundt 31%.
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Gårdsbruk tilknyttet 84/5
Tabell 4 Gårdsbruk tilknyttet 84/5

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv skog

Annet

Sum

83/7

27,2

0,0

38,0

0,0

9,6

74,8

83/35

37,7

0,0

43,6

0,0

3,1

84,4

83/125

0,0

0,0

18,6

0,0

0,0

18,6

83/136

10,0

0,0

9,4

0,0

0,0

19,4

83/179

4,0

0,0

7,8

0,0

83,5

95,3

84/5

155,0

0,0

34,6

33,5

77,6

300,7

84/39

6,1

0,0

0,0

0,0

0,2

6,3

84/42

2,2

0,0

0,0

0,0

0,1

2,3

84/45

16,0

0,4

11,2

0,0

0,3

27,9

Totalt

258,2

0,4

163,2

33,5

174,4

629,7

Figur 60 Arealtyper på 84/5. Kilde: NIBIO Kilden (Gårdskart)

Det forutsettes at dagens tilkomstveg som er lagt midt i arealet på 11,2 dekar registrert som fulldyrka jord,
fremdeles vil ligge der den gjør i dag, og at det ikke vil bli endringer i dette arealet. Det er ingen grunn til å tro
at planen vil påvirke det omtrent 9,5 dekar store arealet helt sør på 84/5. Under driftsperioden vil gårdsbruket
dermed miste omtrent 4,3% av den fulldyrkede jorden ((11,2 dekar/258,2 dekar) x 100%). Det største
sammenhengende, fulldyrkede arealet ligger på nordsiden av E134, og et tap av 9,5 dekar på sørsiden av
vegen vil ikke påvirke gårdsdriften.
Etter masseuttaket er ferdigstilt og det blir fylt på jordmasser for nydyrking vil store deler av det 54,6 dekar
store arealet som i dag er registrert som annet markslag være tilrettelagt for dyrking. Dette vil gi en stor
økning i dyrkbart areal for gårdsbruket.
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Gårdsbruk tilknyttet eiendommene 89/2 og 89/3
Tabell 5 Gårdsbruk tilknyttet 89/2 og 89/3

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord Innmarksbeite Produktiv Annet
skog

Sum

89/12

15,6

10,3

1,0

0,0

1,8

28,7

83/5

25,6

7,2

53,8

25,8

42,0

154,4

83/6

25,7

0,0

9,0

56,4

23,0

114,1

83/12

82,2

17,8

61,3

0,0

2,3

163,6

83/18

7,9

0,0

11,2

0,0

2,5

21,6

83/37

32,9

0,0

20,6

0,0

6,5

60,0

83/123

0,0

0,0

0,9

0,0

0,2

1,1

89/2

40,1

0,0

24,9

4,2

31,9

101,1

89/3

73,3

0,0

83,8

11,4

13,6

182,1

Totalt

303,3

35,3

266,5

97,8

123,8

826,7

Figur 61 Arealtyper på 89/2 og 89/3. Kilde: NIBIO Kilden (Gårdskart).

89/2 og 89/3
Det er hovedsakelig innmarksbeitet i sør (75,9 dekar) og det 15,3 dekar store arealet med produktiv skog
som vil forsvinne under driftsfasen. Tapet av innmarksbeitet utgjør omtrent 28% av det totale innmarksbeitet
på gårdsbruket, og tapet av den produktive skogen utgjør omtrent 15% av totalt produktiv skog.
Det 12,3 dekar store arealet med fulldyrka jord helt sør på 89/3 vil ikke bli påvirket av planen.
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Etter at masseuttaket er ferdigstilt vil derimot arealet kunne nydyrkes. Dersom de to nevnte arealene for
innmarksbeite og produktiv skog omdisponeres til jord for nydyrking kan arealet dyrka jord øke fra omtrent
338 dekar til 428 dekar.

6.3.5.3 Totalvurdering av påvirkning
Delområde

Beskrivelse av påvirkning

Grad av påvirkning

1

Etter at masseuttaket er ferdig vil hele delområdet
omgjøres til nydyrka jord. I tillegg vil området ha bedre
tilkomst som følge av at det blir etablert en traktorveg i
området.

Forbedret

2

Planforslaget innebærer ikke tiltak som medfører endring i
delområde 2. Det vil fremdeles være tilkomstveg gjennom
området, som i dag.

Ubetydelig endring

3

Det blir forutsatt at delområdet skal beholdes som
innmarksbeite.

Ubetydelig endring

4

Planen medfører at et område som i dag er registrert som
innmarksbeite blir opparbeidet til nydyrka jord. Det vil få
negativ påvirkning for arealet som innmarksbeite, men
positiv påvirkning for arealet som dyrka jord.

Forbedret

6.3.5.4 Konsekvens for delområdene
Ved å sammenstille verdi og påvirkning i konsekvensvifta gitt i Figur 48 og figuren for skala for vurdering av
påvirkning i Figur 47 finner man konsekvensen for de ulike delområdene.
Delområde

Verdi

Påvirkning

Konsekvens

1

Uten betydning / Forbedret
noe verdi

+++

2

Stor verdi

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig (0)

3

Middels verdi

Ubetydelig endring

Ingen/ubetydelig (0)

4

Middels verdi

Forbedret

+

Planforslaget medfører en del endringer i arealbruk. Noe areal som i dag er innmarksbeite, blir etter
masseuttaket er ferdigstilt gjort om til nydyrka jord. Noe skogareal i øst kan bli fjernet til fordel for oppdyrking
av jord. Totalt sett vil tiltaket føre til at det blir et større, sammenhengende areal med dyrka jord enn i dag.
De dyrka arealene i sør og nord (delområde 2) vil bli lettere å utnytte etter at masseuttaket er ferdig og
arealet er omdisponert til dyrka jord.

Skadereduserende tiltak
Slik planforslaget framstår vil det bli ubetydelig/ingen konsekvens for to av delområdene og positiv
konsekvens for de to andre delområdene. Det blir dermed vurdert til at det ikke er behov for
skadereduserende tiltak.
Opparbeiding av jordbruksarealene etter masseuttaket skjer etappevis. Det skal tilbakeføres 40 cm jord av
definert kvalitet som avslutning av massedeponiet (etter masseuttak). Dette er også sikret gjennom private
avtaler mellom tiltakshaver og grunneiere. I tillegg har Karmøy kommune innført et system med meldeplikt
for flytting og deponering av jord.
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6.4

Overvann og avrenning mot Fiskåvatnet

Metode for overvann og avrenning mot Fiskåvatnet
Konsekvensutredningen av dette temaet baserer seg ikke fullt ut på Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser (2018).
Forutsetningen i V712 er at drikkevannskilder eller vannforsyning til bedrifter som må flyttes/erstattes skal
behandles som en prissatt konsekvens. Vannkilden og nedslagsfeltet skal fortsatt vurderes som den
naturressursen det er. Det gjøres etter metoden for ikke- prissatte konsekvenser. For vurdering av planens
påvirkning av grunnvann, se kapittel 5.13.

6.4.1.1 Introduksjon
Ikke-prissatt metode er basert på en kvalitativ analyse. Tre begreper står sentralt i metode for ikke prissatte
konsekvenser:
•
•
•

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.
Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som
følge av et definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen (null-alternativet)
Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning. Konsekvensen
er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område.

Betydningen av sikker tilførsel av drikkevann er tydelig formulert i drikkevannsforskriften, som er hjemlet i
matloven, folkehelseloven og helseberedskapsloven. I verdivurderingen skal en ta hensyn til vannkilder som
er, eller planlagt som, kilde for uttak av vann for å produsere drikkevann. Et vannforsyningssystem består
normalt av både tilsigsområde, vannkilde, vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. Gradering av verdi kan
gjøres på flere måter. Det er her valgt å ta utgangspunkt i antall personer forsynt i forhold til total bosetting i
kommunen. Her er det fokus på industrivann og vurderingen gjøres tilsvarende, dvs. hvor mange prosent
denne kilden dekker for bedriften. Vurdering av om det kan finnes alternative kilder er et viktig tilleggskriterium, men er svært krevende og vil ikke inngå i verdigrunnlaget. Dette bør eventuelt vurderes og omtales
under kapittel 6.8.9 Forebygge skadevirkninger.
Det er gjort en verdiinndeling etter størrelsen på vannforsyningsanlegget ut fra kommunens og Mattilsynets
oversikt over vannforsyningssystem og hvor mange personer denne kilden kan forsyne disse med
drikkevann. I tillegg er det tatt utgangspunkt i antall personer bosatt i kommunen som vannverket betjener.
Bedrifter med egen vannforsyning kan ikke betraktes på samme måte som øvrige vannforsyningssystem,
siden de vanligvis ikke leverer drikkevann til fastboende. Dette kan være campingplasser, hoteller,
næringsmiddelprodusenter eller annet næringsliv. I vårt tilfelle er det et stort prosess-/industrianlegg til
produksjon av aluminium. Veilederen legger opp til at dette burde vurderes som prissatte konsekvenser,
men det vil her bli vurdert etter metode for ikke-prissatte konsekvenser. Her må tilgang til alternative kilder
vurderes, siden det er viss størrelse på virksomheten.
Temaet vann er definert som del av tema «Naturressurser» jf. kapittel 6.8 i V712. Tema naturressurser
omfatter i dette kapitlet kun vann i form av overflatevann.
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Utredningsområdet
Vann som naturressurs får i hovedsak føringer gjennom drikkevannsforskriften, vannforskriften og
vannressursloven for både kvalitet og mengde. De regionale forvaltningsplanene for vannforvaltning
inneholder konkrete miljømål for den enkelte vannforekomst.
Planforslagets konsekvenser for overvann og avrenning til Fiskåvatnet er hovedsakelig knyttet til avklaring
av status for Fiskåvatnet med hensyn til bruk, restriksjoner, tilstand/forurensing og potensialet for påvirkning
som følge av masseuttak og massedeponi som et midlertidig tiltak i et landbruksområde.

Ca. 150 daa
Ca. 330 daa

Figur 62 Influensområde overvann og avrenning mot Fiskåvatnet, Kartkilde: Miljøstatus (ferskvann).

Det er ikke vurdert mulig påvirkning gjennom jordbruksdrift, da denne er forutsatt i kommuneplanen og derfor
inngår i 0-alternativet. Influensområdet er definert som nedslagsfeltet som ligger innenfor og rundt
massetaket på vestsiden av Fiskåvatnet, se rød stiplet linje i figuren over. Varslet plangrense er vist med
svart prikket linje. Bekker (gule linjer) er kartlagt på sin tilstand, jf. 6.4.4.1 og 6.4.4.2, mens det naturlige
hovedutløpet (bekken) er vist grønn stiplet i figuren over.

Kunnskapsgrunnlag og usikkerhet
Det er hentet inn eksisterende datagrunnlag fra nasjonale kartdatabaser, se tabellen under.
Tabell 6 Kunnskapsgrunnlag for tema landbruk

Data

Beskrivelse

Kilde

Lenke

Vassdrag

Vassdragsområde, kystfelt

NVE Regine

www.nve.no/karttjenester.no

Innsjødatabase

Innsjøer

NVE Atlas

https://atlas.nve.no

Elvedatabase ELVIS

Ingen registreringer på øydelen

NVE Atlas

https://atlas.nve.no

Miljøtilstand,
Vannressursforvaltning,
Påvirkningsfaktorer basert på EU-direktiv og
og Risikofaktorer
vannforskriften

VRM-Vannregion
www.vann-nett.no
Rogaland-myndighet
Rogaland fylkeskom.

M-P-R regionatl

VRM Rogaland

Vannressursforvaltning

www.vannportalen.no/rogaland

n:\518\77\5187782\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rd01_rev04_planbeskrivelse med ku_detaljregulering for
massetak på søre våge_2020-01-15.docx

2020-01-15 | Side 58 av 74

Planbeskrivelse med KU
Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: RD01 Versjon: 04

M-P-R lokalt

Hovedutfordringer 2022-2017 Haugaland
Vannområde

www.vannportalen.no/rogaland/
vannområder/haugalandet..

Vannverk
inntakspunkt

Mattilsynet – Vannverk
inntakspunkter

Geonorge/Mattilsynet https://norgeskart.no/geoportal

Innsjøer for
drikkevann

Mattilsynet - Innsjøer for
drikkevann

Geonorge/Mattilsynet https://norgeskart.no/geoportal

Uttak av
drikkevann

Mattilsynet - Uttak av vann til
drikkevannsformål, pr.
10.4.2018

Geonorge/Mattilsynet https://norgeskart.no/geoportal

NVE-Atlas viser ikke innsjøer og bekker/elver på øy-delen av Karmøy, men på fastlandssiden og innover
landet.Vannportalen.no/Rogaland viser øy-delen som vannområde 40 med en rekke analysekart.

Dagens situasjon
6.4.4.1 Vann-nett
Vann-nett-portalen viser at bekkene innenfor og rundt planområdet ble kartlagt som del av
Problemkartlegging i landbrukspåvirkede elver i Rogaland (2015). Området er omtalt som Bekkefelt Karmøy
nord-øst. Bekkefeltet omfatter hele nedslagsfeltet mot Fiskåvatnet (ca. 2,8 km2) som vist i Figur 64, samt
bekkene som renner ut i Karmsundet (to til Våråvågen, Fiskåbekken og Bøbekken). Det er en total
elvelengde på 18,7 km.
Tilstanden er vurdert som «moderat økologisk tilstand» og er kommentert slik:
«Bekkefeltet inneholder flere bekker over et større areal/ulike nedbørfelt. Enkelte bekker kan ha større
påvirkninger enn den samlede økologiske tilstanden skulle tilsi.»

2,8 km2

Figur 63 Vann-Nett-Portalen, kvalitetsmålinger av bekker
og innsjøer, Kilde: www.vann-nett.no.

Figur 64 Nedslagsfelt til Fiskåvassdraget, ca. 2,8 km2
(fiolett-stiplet), Kilde: Norconsult på Geonorge-kart
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.» Det er «diffus forurensing» fra jordbruk med middels påvirkningsgrad. Det samme gjelder for diffus
avrenning fra spredt bebyggelse, mens den diffuse avrenningen fra industri gir liten påvirkningsgrad.

6.4.4.2 Vannregion Rogaland – Haugaland vannområde
Det er etablert et regionalt samarbeid for vannområde Haugaland som følge av EU-direktiv og Norges
Vannressursforvaltning som blir ledet og styrt av Rogaland Fylkeskommune for Vannregion Rogaland.
Overordnet for arbeidet er Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 som ble
godkjent av Klima- og miljødepartementet den 4. juli 2016.
Haugalandet vannområde er ett av fire vannområder i vannregion Rogaland. Innenfor vannområdet jobber
kommunene og regionale sektormyndigheter med tiltaksgjennomføring, overvåking og samarbeidsprosjekter.
Formålet er bedre vannmiljø i vassdrag og fjorder. Målet for samarbeidsgruppen av de involverte 6
kommunene er bedre samarbeid om miljøtiltak over kommune- og sektorgrenser.
Det er satt fokus på at landbruket påvirker vannet spesielt gjennom avrenning av fosfor som påvirker vannet
negativ med oksygensvinn og algeoppblomstringer. Det er også fokus på habitatødeleggelser som følge av
fysiske inngrep som er vår tids største utfordring. Dette kan være:
Ødeleggelse som følge av bekkelukkinger, kanaliseringer, vandringshindre og fjerning av kantvegetasjon,
reduserer arters mulighet for oppvekst, vandring og reproduksjon. Vannområdet vil jobbe for at kommunene
er sitt ansvar bevisst når inngrep gjøres langs vassdrag, og at det motiveres til restaureringstiltak.

Figur 65 Hovedutfordringer – vannforekomster påvirket
av landbruk, Kilde: Haugaland vannområde

Figur 66 Hovedutfordringer - Økologisk tilstand- ; Kilde:
Haugaland vannområde 2022-27

Delområde Karmsundet som omfatter hele Karmøy er prioritert for helhetlig kartlegging eller tiltaksgjennomføring, mens prioriterte nedbørsfelt er Heiavatnet, indre og ytre Holmavatn og Hilleslandsvatn på SørKarmøy.
Kommunen har i desember 2019 påpekt at Fiskåvannet har så dårlig tilstand at ytterligere avrenning av
næringsstoffer fra jordbruk ikke bør skje. I tillegg er det vist til Miljødirektoratets database om
grunnforurensing. «Området er vist med påvirkningsgrad 2 i miljødirektoratet sin database for
grunnforurensning. Vi kjenner ikke til at det er foretatt grunnundersøkelser tidligere. Resipientundersøkelsen
som det er vist i Miljødirektoratet sin database for grunnforurensning, er ved utslippet i sjø og ikke av
grunnen i nærheten av deponiet.» (vår understreking)
Som kommunen skriver er forurensingen dokumentert ved utslippet i sjø (Fiskåbekken, jfr. Rambøll-rapport
fra 2015 har ikke vært tilgjengelig for sjekk). Dette forholder kan ikke knyttes sammen som en direkte
sammenheng («årsak-virkning») med potensiell forurensing fra deponiet.
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6.4.4.3 Drikkevann
Når det gjelder drikkevannet gjelder drikkevannsforskriften (FOR-2016-12-22-1868,
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868 ) med tilhørende veileder.
Mattilsynet har ansvar for godkjenning og tilsyn med drikkevann. Mattilsynet har etter kontakt henvist til
godkjenningen av vannverket basert på søknad fra Karmøy Kommune datert 14. juni 1990.
Karmøy kommune sitt vannverk på Brekke ble på nytt godkjent i 1998 etter betydelige oppgraderinger av
behandlingsanlegget, jf. Kommunens nettsider.
Vannkildene i Karmøy består av en rekke små grunne overflatevann som er regulert. For å holde vannet i et
begrenset område er det bygget demninger. Totalt inngår det 25 damanlegg i det regulerte nedslagsfeltet.
Anleggene får regelmessige tilsyn og vedlikehold for å tilfredsstille konsesjonsvilkårene som er fastsatt av
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. Karmøy kommune om vannkilder.
Karmøy Vannverk leverer drikkevann til ca. 42000 personer, dvs. alle innbyggere. Foruten til egen kommune
leveres det også drikkevann til deler av Tysvær kommune og det er avtale/samarbeid om levering med
Haugesund kommune. Årsproduksjon i 2017 var på rundt 6,5 millioner m3. Alt vann som skal leveres til
drikkevann, blir behandlet ved vannbehandlingsanlegget. Anlegget ble godkjent i 1998 av kommunestyret i
Karmøy med pålegg om rutinemessig oppfølging og kontroll med råvannskvaliteten (inkl. dokumentasjon/
internkontrollsystem (https://www.karmoy.kommune.no/bolig-og-eiendom/vann-avlop/drikkevann/).
Nedslagsfeltet for drikkevann på Sør-Karmøy er gjennom klausuleringer vesentlig større enn vist på
Mattilsynets temaside, jf. Figur 68. Vi har lagt til grensen for «hensynssone/sikringssone nedslagsfelt
drikkevann» fra gjeldende kommuneplan 2014-2023 (fiolett stiplet under). Det kun dette området som er
sikret slik. Av kommuneplanen går det ikke fram at Fiskåvatnet har et spesielt formål (jf. tegnforklaringen),
men administrasjonen har opplyst at vannflaten har formål «drikkevann – nåværende» basert på gjeldende
reguleringsplan 494 se annen blå-farge i Figur 69.

Fiskåvatnet

Fotvatnet

Brekkevatnet
Figur 67 Innsjøer for drikkevann (blå) med tilhørende
varsomhetsområder (fiolett), Kilde:
Mattilsynet/Geonorge.no)

Figur 68 Innsjøer i drikkevannsforsyningen (fiolett) med
tilhørende varsomhetsområder – ansvar Mattilsynet,
Kilde: Mattilsynet/Geonorge.no)

I reguleringsplanen er det valgt «spesialområde vannkilde» i samsvar med tidligere formål/tegneregler.
Bestemmelsene viser til og krever konsesjon for ny oppdemmet vannflate (jf. vannressursloven) og «før
avrenning av drenerte landbruksområder med utløp til Fiskåvatnet er ivaretatt på en annen måte» (§ 8).
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Fiskåvatnet er en råvannskilde som inngår som «krisevannforsyning» i Karmøy kommune sitt vannverk
(uttalelse fra Mattilsynet). Til daglig benyttes vannkilden til prosessvann for Hydro Aluminium som ønsker
minst mulig tiltak (antall ganger) med rensing av filtrene ved inntaket. Filtrene renses etter visse prosedyrer.
Detter er kun reserve – industrivann med hovedkilden på Brekke. Fiskåvatnet pumpes opp til en trykktank på
Helgaberg som er kriseforsyning til Hydro.
Det er avklart med Karmøy kommune at denne råvannskilden ikke kan benyttes til drikkevannsproduksjon på
Brekke. Krisevann benyttes ikke under normale forhold, men under ekstraordinære forhold, samtidig som
ordinært ledningsnett kan benyttes.
Krisevann er «Vann som ikke har drikkevannskvalitet. Kan tilføres gjennom ordinært ledningsnett for blant
annet å opprettholde trykk på ledningsnett, vann til sanitært bruk, som brannvann eller for teknisk bruk. Kan
tas i bruk etter avtale med kommunelege og Mattilsynet, jf. § 9 i drikkevannsforskriften.» (Mattilsynet.no).
Kartverket til Mattilsynet viser derfor heller ikke et «varsomhetsområde» rundt Fiskåvatnet, se Figur 68.
Hverken kommuneplanen (2014-2023) eller gjeldende reguleringsplan (plan 494) viser restriksjoner eller
bestemmelser for nedslagsfeltet for denne vannkilden (ikke drikkevannskilden!). Det er heller ikke arbeidet
med avtaler og klausuleringer for landbrukseiendommene rundt.

Figur 69 Utsnitt kommuneplanens arealdel 2014-2023, Kilde: www.karmoy.kommune.no)

Karmøy kommune søkte og fikk konsesjon av NVE i 2007 til uttak av inntil 4 millioner m3 vann i året som
deles 50/50 med Hydro Aluminium. Bakgrunn for arbeidet å øke sikkerheten for vannforsyningen til Hydro
Aluminium Karmøy som da fikk to-veis tilgang til vann (industrivann). Andelen som Hydro tar ut fra Brekke
vannverk kunne da reduseres for normal-situasjonen. Det totale volumet som kommunen og Hydro kunne ta
ut fra Brekkevannverket og Fiskåvassdraget ble økt fra ca. 18,5 millioner m3/ året til ca. 22,5 millioner m3/
året. Andre vannkilder som Fotvann og Syrevann samt eventuell positiv balanse i overføring mellom
nabokommunene Haugesund og Tysvær er da ikke tatt med.
Selv om dagens situasjon er slik at det ikke tas inn drikkevann til befolkningen, viser Mattilsynets sider at det
skjer uttak av drikkevann både fra Fiskåvatnet og Fotvatnet. Med forbehold at dette er en vurdering av
potensialet, er dette ikke korrekt, jf. Figur 70.
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I drikkevannsforskriftens § 4 om Forurensing heter det:
«Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til
tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv
og annen utøvelse av allemannsretten. Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter
§ 26, gjelder forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke
forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.
Abonnentene skal ha egnet sikring mot tilbakestrømming i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven
og byggteknisk forskrift for å hindre at drikkevannet i distribusjonssystemet blir forurenset.»

Figur 70 Uttak av vann til drikkevannsforsyning (grønn firkant), Kilde: Mattilsynet/Geonorge.no)

Drikkevannsforskriften åpner for at det kan drives landbruk i nedslagsfeltet. Videre opplyser også
Temaveileder: Drikkevannshensyn i kommunalt, regionalt og statlig planarbeid» (Mattilsynet) at det kan
etableres hensynssoner sikringssoner) for drikkevann og gi bestemmelser om konkrete tiltak eller
dokumentasjonskrav.

6.4.4.4 Forurensingsforskriften: forurensinger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
Tiltaket består også av uttak (produksjon) av pukk og grus, slik at også forurensingsforskriftens
bestemmelser knyttet til utslipp til vann (§ 30-6) gjelder.
«Prosessvann uten miljø- eller helseskadelige stoffer/egenskaper kan slippes til sjø- eller ferskvannsresipient
dersom maksimalkonsentrasjon av faststoff/suspendert stoff (SS) i utslippspunktet er under 50 mg/l og
dersom utslippet ikke medfører nedslamming i resipienten.
Utslippet skal heller ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at tilstandsklassen for resipienten
endres. Den veileder for tilstandsklassifisering av vann som til enhver tid gjelder skal benyttes ved vurdering
av tilstandsklasser.

n:\518\77\5187782\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rd01_rev04_planbeskrivelse med ku_detaljregulering for
massetak på søre våge_2020-01-15.docx

2020-01-15 | Side 63 av 74

Planbeskrivelse med KU
Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: RD01 Versjon: 04

Dersom prosessvann har helse- eller miljøskadelige stoffer/egenskaper, eller utslippets innhold av
faststoff/suspendert stoff er for høyt til å tilfredsstille kravene i første og andre ledd, skal prosessvannet
enten samles opp og leveres godkjent mottak eller renses for eksempel ved hjelp av et
sedimenteringsbasseng.
For å kunne ivareta kravet og ha kontroll skal det etableres to sedimenteringsbasseng hvor alt overvann fra
massetak og deponi ledes til. Utslippspunktet fra sedimenteringsbasseng til bekk/vassdrag skal utformes slik
at kontroll av grenseverdien er enkelt å gjennomføre.
Dette kravet gjelder uavhengig av status til ferskvannsresipienten som mottar vannet.

6.4.4.5 Forurensing av overvann og grunnvann (sigevann) fra nedlagt kommunalt deponi på Våge
Kommunen har i brev av 12.12.2019 (dvs. etter første innsending av planforslaget) gjort oppmerksom på
utfordringer knyttet til det nedlagte deponiet på Vaage. Deponiet og forurensingen fra denne er kommunens
ansvar. Dette gjelder også for kontroll og sikring av det gamle deponiet på Våge.

Figur 71 Figur som viser drenering (fiolett) og grense for gammelt deponi (svart stiplet) sammen med prøvepunkt for som
anses som sigevannspåvirket. Skravuren viser området for steinuttak (Norconsult). Kilde: Karmøy Kommune/Cowi AS
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Kommunen sitt kartleggingsarbeid ble startet i 2018, har pågått hele 2019 uten at tiltakshaver eller konsulent
ble informert. Norconsult har fått tilsendt Cowi-rapport «Resultat av innledende kartlegging, juli 2019» den
20.12.2019 etter henvendelse til VAR-avdelingen. – Tidligere kartlegging som Norconsult hadde kjennskap
til, gjelder grunnforurensingen som er registret på eiendommen som er svært langstrakt og henvisningen til
Rambøll-rapport fra 2015 gjelder utslippet i sjø ved Fiskåbekken.

Verdivurdering
V712 lister i tabell 6-29 (s. 191) opp to delkategorier for tema vann med definisjoner av verdikriterier. Det er
kun tema vannforsyning/drikkevann som vurderes. Verdikriteriene er knyttet til % av bosettingen som er
avhengig av vannforsyningen, se Figur 72. For industrivann er det anbefalt å benytte en prissatt vurdering.
Men vi benytter den samme skaleringen av hvor mye av nedslagsfeltet for industrivann som ligger innenfor
influensområdet.

6.4.5.1 Vannkildens funksjon i kommunens vannforsyningssystem
Verdisettingen tar utgangspunkt i verdiskalaen under og legges til grunn i denne konsekvensutredningen.

Vann

Industrivann

<5% av
nedslagsfeltet

5-20% av
nedslagsfeltet

21-70% av
nedslagsfeltet

> 70% av
nedslagsfeltet

Figur 72 Verdiskala for vannforsyning (drikkevann) avhengig av %- befolkning, supplert med % av nedslagsfelt for
industrivann, Kilde: V712 (2018), s. 192.

Vannkilden Fiskåvatnet ligger utenfor planområdet. Vannkilden er definert som «krisevann» av Mattilsynet
og Karmøy vannverk oppgir at vannkilden primært er råvann/industrivann for Hydro Aluminium på Karmøy.
Kommunens drikkevannsproduksjon:
Karmøy Vannverk på Brekke med nedslagsfeltet på Sør-Karmøy produserte ca. 6,2 mill. m3/år som
drikkevann til befolkningen og ca. 12,5 mill. m3/år som industrivann til Hydro Aluminium i 2005. Dvs. kun ca.
1/3 kan regnes som «drikkevann». Karmøy kommuner har hatt og har fremdeles avtale med Haugesund
kommune om kjøp av drikkevann (ca. 1 mill. m3/år).
Det er også inngått samarbeid med Tysvær kommune, slik at deler av Tysvær nå (2019) blir forsynt med
drikkevann fra Karmøy (Brekke). Årsproduksjonen for 2017 er oppgitt til 6,5 mill. m3/år, dvs. ikke store
endringer siden 2005. Dette betyr at Karmøy ikke har tatt i bruk de 2 mill. m3/året som de kan fra Fiskå med
forbehold om salg (positiv balanse) av vann til nabokommunene. Nedslagsfeltet til Brekke vannverk utgjør
ca. 19 km2, mens Fiskåvassdraget har et nedslagsfelt på ca. 2,8 km2. Dette betyr at Fiskåvatnet med dagens
status har ubetydelig verdi for drikkevannsforsyningen i Karmøy kommune.
Industrivann til Hydro Aluminium:
Basert på produksjon i 2005 og økt tilgang på 2 mill. m3/året kan Hydro bruke 14,5 mill. m3/året basert på
produksjon på Brekke og uttak ved Fiskåvatnet.
Samlet nedslagsfeltet til Fiskåvassdraget som strekker seg sør til Borgarefjell/Rossedalen) utgjør ca. 2,8 km2
(2,8 mill. m2). Nedslagsfeltet (influensområdet) rundt planområdet utgjør ca. 330 daa (330.000 m 2) som
utgjør ca. 11,8 % av de samlete nedslagsfeltet.
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Dette betyr at Fiskåvatnet har middels verdi for industrivannforsyningen til Hydro Aluminium Karmøy.
Det kan også anføres at Hydro Aluminium Karmøy har endret sin produksjon betydelig etter 2007, gjennom
nedleggelse og riving av Søderberg-anlegget (120.000 t/året). Før dette produsert Hydro opp mot 300.000
tonn aluminium årlig. Det nye «pilot-anlegget» produserer ca. 75.000 t/året og produksjonen var i 2018
190.000 t/året (jf. årsmeldingen), men antageligvis lavere en maks. produksjonskapasitet. Det er også
usikkert om produksjon og vannforbruk er proporsjonal i og med at det er foretatt teknologiske endringer.

Vurdering av påvirkning
Planens påvirkning for vannressursen i kommunens vannforsyningssystem blir vurdert ut fra arealet
som blir berørt (nedslagsfeltet til tiltaket) innenfor samlet nedslagsfeltet for Fiskåvatnet. V712 fastslår at
«Grad av påvirkning på drikkevann bør ta utgangspunkt i om det planlagte vegtiltaket vil gripe inn. i noe av
vannforsyningsanleggets tilsigsområde eller ha direkte påvirkning på vannkilden.» og videre «For både
overflatevann og grunnvann skal det vurderes om tiltaket kan påvirke mål for vannkvalitet etter
vannforskriften og presisert i regionale forvaltningsplaner for vann. Tiltaket skal ikke medføre at
vannforekomsten får dårlig kjemisk tilstand. Det gjelder både for overflatevann og grunnvann. Hvis et tiltak
medfører at overflatevann får lavere økologisk tilstandsklasse, så er det en vesentlig negativ virkning.
Uansett så er det ikke anledning til å gjennomføre tiltak som medfører at en vannforekomst går fra god til
moderat (eller lavere) økologisk tilstand.» side 194/195).
Det vil si at det skal settes opp et arealregnskap for arealer i nedslagsfelt til tiltaket i forhold til samlet
nedslagsfelt som er beregnet.
Påvirkningsgraden blir satt ut fra tabell 6-31 i V712 (s. 196) gir veiledning til vurdering av påvirkning:
Ødelagt/sterkt forringet:

Drikkevannskilde må tas ut av bruk

Forringet

Nærføring til tilsigsområde og/ eller vannkilde som gir stor fare for påvirkning
av drikkevann

Noe forringet

Utbyggingen innen 200 m tilsigsområde eller vannkilde som kan gi fare for
påvirkning

Ubetydelig endring

---

Forbedret

Utbyggingsalternativ som eliminerer dagens påvirkning og all belastning på
eksisterende vannkilde

Med hensyn til påvirkning av det gamle deponiet mener kommunen at
«Det vil være behov for en avskjærende dreneringsgrøft i toppen av massene i grensen mot deponiet for å
avskjære eventuelt forurenset vann fra deponiområdet og føre det inn på sigevannsledningen.»
Avstanden (ca. 35 m) mellom grensen for masseuttak og fylling er å så stor, at det ikke er naturlig at grøften
legges inn som et rekkefølgekrav i planforslaget. Dette er et tiltak som kommunen som eier av deponiet og
forurensingen må håndtere selv sammen med bedre overdekning og avslutning av deponiet mot nordøst, øst
og sørøst.
VAR-avdelingen skriver videre:
«I ROS-analysen er det konkludert med at "planområdet vurderes til å være lite sårbart for forurensning, og
hendelsen vurderes ikke videre." Det stilles spørsmål om dette er en riktig vurdering og avgjørelse. Det vises
videre til kap. 2 i forurensningsforskriften for tiltak i grunn som kan være forurenset.»
…»Ut fra vedlagte profiler ser det ut som om fjellet skal sprenges 20 m ned i nærheten av deponiet.
Grunnvann kan dermed bli blottlagt. Vi kan ikke se at konsekvensene av dette kartlagt og vurdert. Vassbakk

n:\518\77\5187782\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rd01_rev04_planbeskrivelse med ku_detaljregulering for
massetak på søre våge_2020-01-15.docx

2020-01-15 | Side 66 av 74

Planbeskrivelse med KU
Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: RD01 Versjon: 04

& Stol må påregne å stå for/bekoste avbøtende tiltak i fremtiden dersom dette skulle bli nødvendig som en
følge av de foreslåtte anleggsarbeidene.».
Forprosjekt og planforslag forutsetter at faren for utlekking gjennom grunnvann og sigevann gjennom fast
fjell (gabbro) og med avstanden på ca. 35 m ikke er stor. I tillegg vil eventuell forurensing av
grunnvann/sigevann føres videre og bufres i de framtidige fyllmassene.

Gammelt deponi

Trinn1: sedimentering
Trinn 2: kontroll
Trinn 3: rensing/rensepark

Uttaksvolum:
gabbro

Likevel ser vi at det grunnlag og behov for å
drenere grunnvann- og eventuelt sigevann
fra bunnen av stein- og massetaket mot
samme punkt som overflatevannet
dreneres. Da vil ev. forurensing
transporteres videre langs bunnen av
uttaksområde som utformes med fall og
dreneringssystem som ledes til samme
område (#3) hvor overflatevannet samles.
Her skal partikler og stoffer i vatnet
sedimenteres og kontrolleres (trinn 1 og 2)
og ved behov renses til et akseptabelt nivå
før vannet ledes til Fiskåvatnet. Det vises til
figuren til venstre.

Vi ser imidlertid at det er grunnlag for dokumentasjon og tiltak underveis som tiltakshaver må ta ansvar for i
samsvar med forurensingsloven. Så lenge Miljødirektoratet også skal vurdere søknaden om mellomlagring
og sluttdeponering av jord- og steinmassene i samsvar med forurensingslovens § 32, vil dette gi kommunen
en større sikkerhet at tiltaket gjennomføres i tråd med regelverket.
I tillegg har kommune fokus på dårlig økologisk tilstand av Fiskåbekken ved utløpet til Karmsundet.
Det kan derfor ikke tillates noe som kan føre til en økt næringsavrenning, og dermed forringelse av
vannkvaliteten, til Fiskåvassdraget.»
Forprosjektet viser løsningen som er forutsatt og innarbeidet i plankart og bestemmelser. Dette sikrer at
tilførselen av både partikler og næringssalter begrenses ved at næringssaltene fanges opp i egen rensedam
som både kan brukes mens tiltaket pågår og i ettertid når landbruksdriften skjer.
Næringsstoffene som renner av fra tiltaket vil være makronæringsstoffet nitrogen, i form av nitrat og andre
nitrogenforbindelser som kommer fra det som er igjen av sprengstoffbestanddelen ammoniumnitrat
(NH4NO3) etter sprenging. Ved nedbør vaskes dette av massene som ligger igjen og nitrogenet kan havne i
bekker som leder til resipienten Fiskåvatnet. Som naturforvalteren skriver sier vi ikke at en fangdam kan
fange opp 100% av næringsavrenningen. Det er en tommelfingerregel om at 3-15% av nitrogenet som
avrenner kan fanges opp i en fangdam, slik at nitrogen fra sprengstoffet vil definitivt kunne havne i
Fiskåvatnet.
(http://www.klimakommune.no/drikkevann/Fangdammer_effektive_oppsamlere_av_jord_og_n_ringsstoffer.s
html).
I KU’en står det at en fangdam kan redusere tilførsel at suspenderte partikler betraktelig (skadelig for fisk),
og den omtaler egentlig ikke næringsstoffer i noen særlig grad.
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Det som er viktig å fokusere på her er at det er fosfor som primært fører til eutrofiering og økt alge/plantevekst i ferskvann i Norge, og ikke nitrogen (som renner av fra tiltaket). Tilførsel av nitrogen kan i
utgangspunktet kun ha effekt på alge-/plantevekst i vann som er eutrofe på grunn av fosforavrenning (fra
landbruk eller lignende) fra før. Nitrogen er tilgjengelig som N2 i lufta, og mange bakterier og planter klarer
binde dette over til faste molekylforbindelser som de kan benytte, slik at det er en kontinuerlig flux av
nitrogen som tilgjengeliggjøres for planter og andre organismer i økosystemene. Nitrogen renner også av fra
jordbruket. Fosfor opptrer i utgangspunktet kun i fast form i naturen, og finnes i jordsmonn og berggrunn.
Fosfor er derfor ofte begrensende næringsstoff i et økosystem, og det som hemmer vekst av alger og
planter, selv om det kan være tilstrekkelig med nitrogen eller kalium i systemet allerede.
Det er derfor en liten avsporing å peke på hvordan nitrogenavrenningen fra massetaket vil kunne påvirke
vasspesten. Utgangspunkt for fangdammen var å redusere tilførsel av suspenderte partikler til vannet, og
ikke nitrogen primært. Men en rensedam av en viss størrelse med de rette plantene vil kunne redusere
bidraget til eutrofieringen/redusering av vannkvalitet i Fiskåvåtnet. Den tidlige konklusjonen der er at nitrogen
kan bidra til å redusere vannkvaliteten og øke alge-/plantevekst, men kun dersom vannet er av dårlig
vannkvalitet på grunn av fosforavrenning fra før. Vasspest begrenses primært av fosfor, og dersom den har
gode bestander i vannet allerede og/eller øker i omfang vil dette primært være på grunn av fosforavrenning
fra de omkringliggende jordbruksarealene.
Som KU’en viser til tema landbruk erstattes ca. 74 daa innmarksbeite med ca. 146 daa fulldyrka jord.

Vurdering av konsekvens
Kommunens drikkevannsproduksjon:
Vannkilden inngår ikke i kommunes ordinære drikkevannsforsyning. Kilden er kun krisevann. Kommunen har
god kapasitet og kontroll på kildene som er i bruk. En utbygging i nedslagsfelt med fare for økt avrenning av
stoffer til Fiskåvatnet gir derfor en ubetydelig endring.
Industrivann til Hydro Aluminium:
Vannkilden er en del av og den sekundære kilden til industrivannforsyning for Hydro Aluminium Karmøy. Det
finnes muligheter å benytte Fotvatnet som sekundær kilde. Bedriften har god kapasitet og kontroll på kildene
som er i bruk. En utbygging i nedslagsfelt med fare for økt avrenning av stoffer til Fiskåvatnet gi derfor en
noe forringelse.
Påvirkning av grunn-,sige- og overflatevann fra foreslått deponi og avsluttet kommunalt deponi:
Det er potensiell fare for at sigevann er forurenset over tillatte verdier for tilførsel til overflater og ferskvann.
Dette kan føre til spredning av forurensing, selv om det kan antas at verdiene vil være lavere enn ved kilden.
Uten tiltak kan etablering av nytt masseuttak og massedeponi føre til en vesentlig forringelse av
vannkvaliteten i Fiskåvatnet og i nedslagsfeltet som blir berørt.

Skadereduserende tiltak
Slik planforslaget framstår vil det bli ubetydelig/ingen endring/konsekvens for påvirkning av overvann og
avrenning til Fiskåvatnet, fordi det forutsettes forebyggende og skadereduserende tiltak.
Alt overvann innenfor området for massetak/massedeponi (midlertidig anleggsområde) skal samles i
drensledninger og grøfter langs østre kant av området hvor det foretas masseutskifting og
terrengforandringer. Overvannet skal ledes gjennom et sedimenteringsbasseng (fangdam) som etableres
i bekke-leie som renner ut i Fiskåvatnet i bukta ved gnr. 90/10 og 11. En slik fangdam kan også suppleres
med beplanting av lokale arter. Se forslag til plassering i Figur 73. Sedimenteringsbassenget driftes av
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entreprenøren i anleggsfasen, men kan med fordel bli liggende i terreng når overflaten er tatt i bruk som
landbruksareal (gressmark/eng).

Figur 73 Forslag til framtidig fylling (høyde og utforming med avrennning mot dagens bekk via sedimenterings-basseng
(grønn), Kilde: Norconsult AS

Arealet som er vist er ca. 500-600 m2 og er tilstrekkelig for nedslagsfeltet (dvs. min. 1% av arealet.). På
bakgrunn av usikkerheten med håndtering av tilsig fra grunn med usikkerhet omkring nivå for stoffer
(partikler, næringssalter og tungmetaller), er arealet økt til 1100 til 1200 m2 i planforslaget
(bestemmelsesområde # 3).

Figur 74 Prinsippskisser – løsning fangdam, Kilde: Bioforsk

Figur 75 Eksempel på fangdam som innslag i
kulturlandskapet, Kilde Bioforsk
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Som skissert ovenfor og forutsatt kartlegging, kontroll og tiltak definert i bestemmelsene, er det mulig sikre
kontroll på at situasjonen ikke blir forverret.

Forholdet til naturmangfoldloven
§8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet».
Kunnskapsgrunnlaget for forhold knyttet til det nedlagte deponiet er ikke tilstrekkelig og kartlegging er
igangsatt.
Kunnskapsgrunnlaget er heller ikke tilstrekkelig for å kunne si hvilket omfang avrenning av næringsstoffer fra
planområdet til Fiskåvatnnet som skjer i dag. Det finnes grunnlag/kunnskap om hvordan beitearealet brukes
og hvor mye kugjødsel (300 m3/årlig) som tilføres arealene. Tilførsel av gjødsel, ev. kunstgjødsel på flatene
som skal dyrkes er noe usikker, slik at sum-effekten ikke kan beregnes med sikkerhet.
§9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak».
Føre-var-prinsippet er lagt til grunn, både med forundersøkelser av vannkvalitet og tiltak ved dagens og det
framtidige utløpet av overflatevann fra tiltaksområdet til vassdrag.
§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for».
Rapporten Hovedutfordringer i vannområde Haugaland, 2019 viser at landbruket er den største «påvirkeren»
av vannkvaliteten på Haugalandet. Som nevnt er nedslagsfeltet til Fiskåvatnet ca. 2,8 km2, og ca. 1 km2 av
arealet er beite eller dyrka areal. 15 daa vil således kunne utgjøre ca. 15% av de dyrka arealene i
nedslagsfeltet. Rapporten viser til en aksjonsgruppe for frivillige tiltak. – Tiltak for å hindre økt avrenning
ligger i planforslaget, slik at en erstatning av 74 daa beite med utstrakt gjødsling og direkte avrenning til
Fiskåvatnet blir erstattet av 146 daa dyrka mark hvor avrenningen reduseres på flaten (gjødslingsmetode) og
før tilførsel til vassdrag (rensedam), jf. Figur 74. Den samlede belastningen for økosystemet er vurdert og vil
ikke føre til en økt belastning om tiltaket gjennomføres.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter»
Det forutsettes og er fastlagt i bestemmelsene at tiltakshaver vil dekke de aktuelle kostnadene.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater».

n:\518\77\5187782\4 resultatdokumenter\41 rapporter\rd01_rev04_planbeskrivelse med ku_detaljregulering for
massetak på søre våge_2020-01-15.docx

2020-01-15 | Side 70 av 74

Planbeskrivelse med KU
Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Oppdragsnr.: 5187782 Dokumentnr.: RD01 Versjon: 04

Det tas utgangspunkt i at tiltakshaver for massedeponiet og gardbruker forholder seg til dette.

Lovregulering av mindre inngrep i vassdrag
Den gjengis sentrale elementer fra NVE-veileder 2017-01, (kap. 6.5 ) somgjelder håndtering i forhold til
vassressursloven.

«Inngrep i vassdrag som ikke medfører regulering eller uttak av vann vil vanligvis ikke konsesjonsbehandles
etter vannressursloven, men i stedet behandles etter plan- og bygningsloven, og/eller andre lover og regler
(se vedlegg 1). Vannressursloven § 5 om aktsomhetsplikt og kapittel 9 om erstatning ved skade er likevel
gjeldende for alle vassdragstiltak. For tiltak som innebærer vesentlige miljøvirkninger er det i plan- og
bygningsloven krav om reguleringsplan. For vassdragsinngrep som inngår i reguleringsplan vil NVE som
regel benytte samordningsbestemmelsene i § 20, og bestemme at reguleringsplan erstatter
konsesjonsbehandling etter vannressursloven når tiltaket er tilstrekkelig belyst, og hensynet til allmenne
interesser er ivaretatt gjennom reguleringsplanbestemmelsene. NVE kommer med høringsinnspill i
planprosessen, og har myndighet til å fremme innsigelse til reguleringsplaner som ikke tar tilstrekkelig
hensyn til allmenne interesser i vassdraget.
Også for landbruksveier som godkjennes etter forskrift om landbruksveier, og tiltak med tillatelse etter
forurensningsloven, vil NVE normalt bestemme at det ikke er nødvendig med egen behandling etter
vannressursloven, jf. § 20.
Dersom tiltak vil kunne endre forholdene for fisk eller andre ferskvannsorganismer, må en undersøke om
tiltaket må ha tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (FOR-2004-11-15-1468). Fylkesmannen har
ansvar for tiltak på vassdragsstrekninger som fører anadrom laksefisk, storørret eller edelkreps,
fylkeskommunen har ansvar for øvrige vassdragsstrekninger. Tiltak som har konsesjon etter
vannressursloven trenger normalt ikke tillatelse etter denne forskriften.
Tiltak i vassdrag som ikke har nevneverdige negative virkninger for noen allmenne interesser og heller ikke
kan sies å være et «vesentlig terrenginngrep» etter plan- og bygningsloven, trenger ikke tillatelse etter
vannressursloven eller plan- og bygningsloven. Hva som er et «vesentlig terrenginngrep» etter plan- og
bygningsloven kan være vanskelig å avgjøre på forhånd. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med kommunen
dersom man er usikker på dette.
Alle tiltak i vassdrag må utformes og gjennomføres slik at hensynet til allmenne interesser og sikkerhet blir
ivaretatt så godt som mulig, jf. vannressursloven § 5. Aktsomhetsplikten gjelder både for vassdragstiltak
med konsesjon og for tiltak som ikke krever konsesjon etter vannressursloven. Tiltakshaver og kommune må
også påse at inngrepet ikke går ut over de interesser som naturmangfoldloven og vannforskriften skal
ivareta. Oversikt over viktige naturtyper og rødlistede arter knyttet til vassdrag finnes på Miljødirektoratets
vassdragsatlas http://vassdragsatlas.miljodirektoratet.no/.
Slik vi vurderer tiltaket er forhold som er regulert i vannressursloven ikke direkte berørt, og krever ikke
spesifikke vurderinger, tiltak eller separate søknader etter love.
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7 ROS-analyse
Kravet om ROS-analyser er hjemlet i plan- og bygningslovens §4-3 og målet er å avdekke risiko- og
sårbarhetsforhold i planen. ROS-analysen er gjennomført som eget notat, se vedlegg 8.3
Det har blitt gjennomført en innledende farekartlegging for å avklare hvilke uønskete hendelser som er
aktuelle for planområdet. 11 hendelser ble vurdert til å være relevante, og planområdet er vurdert til å ha
forhøyet sårbarhet for to av hendelsene. Følgende hendelser er dermed risiko-analysert:
•
•

Skog- og lyngbrann
Forurensing av vassdrag

Gjennom risikoanalysene er det kommet frem til at det må vurderes risikoreduserende tiltak som gitt i
tabellen under:
Hendelse

Beskrivelse

Risiko

Skog- og
lyngbrann

Skogbrann som følge av
menneskelig påvirkning,
lyn eller annet, i eller
utenfor planområdet.

L&H
S

Forurensning av
vassdrag

Avrenning fra massetaket
til Fiskåvatnet kan føre til
partikulær forurensning.

Tiltak/krav i reguleringsplan
M

L&H
S
M

→ Holde tilkomsten fra sør /tidligere
fyllplass) åpen

→ Krav om prøvetaking av jord og vann
innenfor område og ved utløpet FØR
igangsetting.
→ Krav om drenering av sigevann til
kontrollert basseng
→ Krav om drenering/oppsamling av
overvann inn til sedimenteringsbassenget
→ Krav om sedimenteringsbasseng
og/eller infiltrasjonssoner og
renseanlegg/-park
→ Mulig tiltak: bevare/utvide naturlig
vegetasjons-sone mot Fiskåvatnet
med beplanting (trær er spesielt
viktig)

Planforslaget stenger ikke for tilkomsten fra sør, slik at det ved en eventuell skogbrann vil være mulig å ha
tilkomst til området både fra E134 og fra skogsveien i sør (evt. evakuering). Risikoen for skog- og lyngbrann
blir vurdert til å være håndtert i planforslaget.
Det er gjennom planbestemmelsene punkt 6.1 og bestemmelsesområder 6.2 satt krav til kontroll av all
håndtering av vann før tilførsel til Fiskåvassdrag.
Det er satt krav om et miljøoppfølgingsprogram, jfr. planbestemmelsenes punkt 2.4 som også omfatter
kontroll etter at driften av masseuttak og massedeponi er ferdig.
Ny fylling skal ha overflater som sørger for intern oppsamling av overvann slik at overvannet sedimenteres
gjennom minst ett basseng og infiltreres gjennom minimum 80 meter med naturlig bekk, før vannet renner ut
i Fiskåvatnet. Kontroll av forurensing ift. avfallsklasser og krav til utslipp til ferskvann legges til grunn for
tiltak. Risikoen for forurensning av vassdrag er med dette ivaretatt i planforslaget.
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Sammendrag
Med utgangspunkt i planforslaget for detaljregulering for massetak på Søre Våge i Karmøy kommune er det i
dette dokumentet blitt utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse. Kravet om ROS-analyser er hjemlet i planog bygningslovens §4-3 og målet er å avdekke risiko- og sårbarhetsforhold i planen.
Det har blitt gjennomført en innledende farekartlegging for å avklare hvilke uønskete hendelser som er
aktuelle for planområdet. 11 hendelser ble vurdert til å være relevante, og planområdet er vurdert til å ha
forhøyet sårbarhet for to av hendelsene. Følgende hendelser er dermed risikoanalysert:
•
•

Skog- og lyngbrann
Forurensing av vassdrag

Gjennom risikoanalysene er det kommet frem til at det må vurderes risikoreduserende tiltak som gitt i
tabellen under:
Hendelse

Beskrivelse

Risiko

Skog- og
lyngbrann

Skogbrann som følge av
menneskelig påvirkning,
lyn eller annet, i eller
utenfor planområdet.

L&H
S

Forurensning av
vassdrag

Avrenning fra massetaket
til Fiskåvatnet kan føre til
partikulær forurensning.

Tiltak/krav i reguleringsplan
M

L&H
S
M

→ Holde tilkomsten fra sør /tidligere
fyllplass) åpen

→ Krav om sedimenteringsbasseng
og/eller infiltrasjonssoner, samt at
overvann skal samles inn til
sedimenteringsbassenget
→ Bevare/utvide naturlig vegetasjonssone mot Fiskåvatnet (trær er
spesielt viktig)
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn og formål

Plan og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser ved all planlegging, jfr.§
4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som
hensynssone, jf. §§11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap."
Byggteknisk forskrift – TEK 17 gir sikkerhetskrav i forhold til naturfare (TEK 17 § 7-1,2,3 og 4) og det er stilt et
generelt krav om at byggverk skal utformes og lokaliseres slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot framtidige
naturkrefter. Som grunnlag for utarbeiding av ROS-analyser i samband med reguleringsplaner ligger også
DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2017). Tilsvarende gir også andre
lover og forskrifter krav om sikkerhet mot farer.
Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det aktuelle
planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse med fremtidig
utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av analysen.

1.2

Forutsetninger og avgrensninger

ROS-analysen bygger på følgende forutsetninger:
•
•
•
•
•

1.3

ROS-analysen er overordnet og kvalitativ
Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette er beskrevet av DSB
Grovanalysen omfatter farer for liv og helse, stabilitet og materielle verdier
ROS-analysen omhandler enkelthendinger og ikke flere uavhengige, sammenfallende hendelser
Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen, dersom ikke helt spesielle forhold knyttet til
anleggsfasen som vil ha betydning for driftsfasen avdekkes.

Styrende dokument

Ref.

Tittel

Dato

Utgiver

1.3.1

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)

2008

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

1.3.2

NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger

2008

Standard Norge

1.3.3

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk
forskrift – TEK17).

2017

Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

1.3.4

Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

2017

Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
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1.4

Grunnlagsdokument

Ref.

Tittel

Dato

Utgiver

1.4.1

Plankart

2019-11-12

Norconsult AS

1.4.2

Planbestemmelser

2019-11-12

Norconsult AS

1.4.3

Planbeskrivelse

2019-11-12

Norconsult AS

1.5

Andre kilder

Ref.

Tittel

Dato Utgiver

1.5.1

Det skjer ikke hos oss – om skogbrann og
skogbrannvern

2009 Skogbrukets Kursinstitutt

1.5.2

NVE Atlas (kartdatabase på nett)

Norges vassdrags- og energidirektorat

1.5.3

NGU (kartdatabaser på nett)

Norges Geologiske Undersøkelse

1.5.4

Miljøstatus (Miljødirektoratets kartdatabase
på nett)

Miljødirektoratet
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2 Beskrivelse av analyseobjektet
Planområdet ligger på sørsiden av E134 Helganesvegen i Karmøy kommune, omtrent 2,5 km øst for
Haugesund lufthavn. Planen omfatter eiendommene 89/2, 89/3 og 84/5 og utgjør et ca. 150 daa stort areal.
Området er fra før et landbruks- og skogsområde, med noe innmarksbeite. På eiendommen 84/5 er det fra
før et eksisterende massetak, og planforslaget er en utviding av dette massetaket. Det er også et mindre
massetak vest for planområdet.
Det er i dag ingen bebyggelse innenfor eller i nærheten av planområdet.

Formålet med planen er å:
•
•
•

Utvide eksisterende massetak på 84/5 til eiendommene 89/2 og 89/3 slik at totalt uttak kan bli
omtrent 900.000 m3
Tilbakeføre masser opp mot opprinnelig terrengnivå og gjøre topplaget tilrettelagt for nydyrking
Etablere fast avkjørsel fra E134 Helganesvegen til massetaket
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3 Metode
3.1

Innledning

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene i NS
5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.5.1). I april 2017 kom Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) med ny veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, som gir videre
veiledning for metode av risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette dokumentet følger hovedprinsippene i den.

3.2

Innledende farekartlegging

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete, stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke stedfestet,
og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4.1 blir det gjort en systematisk
gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på DSB sin veiledning (2017) og andre veiledere
utarbeidet av relevante myndigheter. Det blir brukt oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjon.

3.3

Sårbarhetsvurdering

De farene som fremstår som relevante gjennom den innledende farekartleggingen, blir tatt med videre til en
sårbarhetsvurdering i kapittel 4.2. I denne analysen graderes sårbarhet på følgende måte:
Sårbarhetskategori

Beskrivelse

Svært sårbart

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår.

Moderat sårbart

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår.

Lite sårbart

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes betydelig.

Ikke sårbart

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og områdets
funksjonalitet rammes.

Der analyseobjektet fremstår som moderat eller svært sårbart for faren blir det gjennomført en detaljert
risikoanalyse. Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og begrepet brukes når man er opptatt
av konsekvensene av en inntruffet hendelse.

3.4

Risikoanalyse og risikoreduserende tiltak

For å finne risikoen for en hendelse må det vurderes sannsynligheten for hendelsen (hendelsesfrekvens) og
konsekvensen av hendelsen. Tabellen under viser definisjonene på de ulike sannsynlighetskategoriene som
legges til grunn:
Sannsynlighetskategori

Beskrivelse (frekvens)

1.

Lite sannsynlig

Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2.

Moderat sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år

3.

Sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 10-100 år

4.

Meget sannsynlig

Gjennomsnittlig hvert 1-10 år

5.

Svært sannsynlig

Oftere enn én gang per år
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Konsekvensen av hendelsen vurderes ut fra:
•
•

•

Liv og helse: Vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varige og midlertidige) eller andre som er
påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen
Stabilitet: Vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av
hendelsen gjennom svikt i kritiske samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på
mat, drikke, husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet osv.
Materielle verdier: Vurderes ut fra direkte kostander som følge av den uønskede hendelsen i form av
økonomiske tap knyttet til skade på eiendom.

Tabellen under viser definisjonene på de ulike konsekvenskategoriene:
Konsekvenskategori

Beskrivelse

1.

Svært liten konsekvens

Ingen personskade
Ingen skade på eller tap av stabilitet
Materielle skader < 100 000 kr

2.

Liten konsekvens

Personskade
Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet
Materielle skader 100 000 – 1 000 000 kr

3.

Middels konsekvens

Alvorlig personskade
Kortvarig skade på eller tap av stabilitet
Materielle skader 1 000 000 – 10 000 000 kr

4.

Stor konsekvens

Dødelig skade, én person
Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet
Store materielle skader 10 000 000 – 100 000 000 kr

5.

Meget stor konsekvens

Dødelig skade, flere personer
Varige skader på eller tap av stabilitet
Svært store materielle skader < 100 000 000 kr

Med utgangspunkt i sannsynlighets- og konsekvensvurderingen kan de uønskede hendelsene plasseres inn
i en risikomatrise som vist under.
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET

1. Svært liten

2. Liten

3. Middels

4. Stor

5. Meget stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

De ulike fargekodene betyr ulik risiko:
GRØNN
GUL
RØD

Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør vurderes
Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes
Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak er nødvendig

Med risikoreduserende tiltak menes det sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller
konsekvensreduserende (beredskap) tiltak som bidrar til å redusere risikoen for eksempel fra rød sone og
ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen.
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4 Farekartlegging og sårbarhetsvurdering
4.1

Innledende farekartlegging

Hendelse

Vurdering

NATURHENDELSER
1. Skred / ustabil grunn

Et massetak kan påvirke grunnforholdene.
Hendelsen vurderes videre.

2. Flom i vassdrag

Nærmeste vassdrag er Fiskåvatnet, som er regulert til kote 18,9 meter.

3. Stormflo og
havnivåstigning

Planområdet ligger rundt 24 meter over havnivå og over 1 km fra sjøen.
Hendelsen vurderes ikke videre.

4. Ekstremvær

Planområdet ligger nokså utsatt til for ekstremvær.
Hendelsen vurderes videre.

5. Skog- / lyngbrann

Det er en del skog i og rundt planområdet.
Hendelsen vurderes videre.

6. Radonstråling

Aktsomhetskart for radon (NGU) viser at området har «usikker
aktsomhet» for radon.
Hendelsen vurderes videre.

7. Overvann

Mye nedbør og overvann kan for føre til økt avrenning til Fiskåvatnet.
Ettersom dette er en viktig kilde for Hydro kan uønskede partikler til
vannet utgjøre en risiko. Problematikken rundt overvann er definert som
eget konsekvensutredningstema og vil dermed ikke omtales videre her.
Hendelsen vurderes ikke videre.

8. Skade på
drikkevannskilder

Deler av området er registrert med begrenset grunnvannspotensial.
Hendelsen vurderes videre.

9. Forurensning av
vassdrag

Fiskåvatnet ligger rett øst for planområdet.
Hendelsen vurderes videre.

10. Forurensning i grunnen

Hele planområdet er markert som område med forurenset grunn
(Miljøstatus).
Hendelsen vurderes videre.

11. Kjemikalieutslipp eller
Det er ingen anlegg eller virksomheter i nærheten som kan føre til
annen akutt forurensning kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensning av betydning, og det er
heller ingen tiltak i planforslaget av denne arten. Det må ivaretas sikker
drift av maskiner og kjøretøy i massetaket for å unngå hendelser som
fører til akutt forurensning. Det forutsettes at tiltakshaver har rutiner/plan
som sikrer dette.
Hendelsen vurderes ikke videre.
12. Skade på VA/elforsyning

Det er ingen infrastruktur for VA eller elforsyning i planområdet.
Hendelsen vurderes ikke videre.

13. Støy over grenseverdier

Et massetak i drift kan ventelig medføre støy.
Hendelsen vurderes videre.

14. Luftforurensning

Massetak vil kunne føre til forurensning av støvpartikler til luft.
Hendelsen vurderes videre.

15. Elektromagnetisk stråling Det er ingen nettanlegg i eller i nærheten av planområdet.
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Hendelsen vurderes ikke videre.

4.2

16. Dambrudd

Fiskåvatnet er oppdemmet, med dammen er på østsiden og et brudd vil
ikke kunne gi utfordringer for planområdet.
Hendelsen vurderes ikke videre.

17. Brann/eksplosjon ved
virksomhet

Lagring av sprengstoff eller drivstoff?
Hendelsen vurderes videre.

18. Ulykke med farlig gods

Det er ikke registrert transport av farlig gods på E134 mellom flyplassen
og rundkjøringen til Fv. 47. Nærmeste veg med registrert farlig gods er
Fv. 47, som ligger omtrent 1 km øst for planområdet.
Hendelsen vurderes ikke videre.

19. Trafikale utfordringer

Planforslaget regulerer ny avkjørsel til E134 i tråd med håndbøker.
Hendelsen vurderes ikke videre her.

20. Svikt i fremkommelighet
for nødetater

Planområdet har kun én tilkomstveg inn til anleggsområdet.
Hendelsen vurderes videre.

21. Tilsiktede hendelser –
sabotasje, terror osv.

Det er ingen forhold ved planforslaget som tilsier at det skulle vært
utsatt for tilsiktede hendelser.
Hendelsen vurderes ikke videre.

Sårbarhetsvurdering
Skred / ustabil grunn

Det er lite løsmasser i og rundt planområdet, og terrenget utgjør ikke i seg selv skredfare. Det vil likevel være
en viss fare for lokale skred tilknyttet massetaket. Det forutsettes at skråninger i driftsfasen utformes slik at
skred unngås. Planen legger opp til at massene skal fylles tilbake med skråningsvinkler tilpasset landbruk.
Planområdet vurderes som lite sårbart for en slik hendelse og hendelsen vurderes ikke videre.
Ekstremvær
Planområdet ligger utsatt til for vind, med de største vindstyrkene fra vest i vinterhalvåret. Det er påregnelig
med flere situasjoner med økt ekstremvær i årene fremover. Slike situasjoner vil være varslet på forhånd og
det er ingen tiltak i planen som er særlig sårbare for ekstremvær.
Planområdet vurderes som lite sårbart for ekstremvær og hendelsen vurderes ikke videre.
Skog- /lyngbrann
Det har vokst en god del skog i området de siste 50-60 årene, se ortofoto under. Maskiner brukt i
massetaket kan i verste tilfelle medvirke til å starte brann, og branntilløpet kan også komme utenfra. Dersom
skogen rundt og i planområdet er lett påtennelig kan dette få konsekvenser for planområdet.
Det blir vurdert til at planområdet er moderat sårbart for en hendelse med skogbrann, og det blir gjennomført
en risikoanalyse for hendelsen.
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Figur 1 T.v: Ortofoto fra 1964. T.h: Ortofoto fra 2017. Kilde: Norkart (Finn kart)

Radonstråling
Planområdet er i et belte med usikker aktsomhetsgrad for radon (NGU Radon aktsomhet). I motsetning til de
andre Haugalandskommunene er det ikke kjennskap til at det har vært registrert radonnivå over
grenseverdier på Karmøy. Radongass er hovedsakelig helsefarlig når den samler seg opp inne i bygninger,
og vil normalt være lav utendørs. Dersom det skulle være radon i berggrunnen i massetaket er faren dermed
først og fremst knyttet til fremtidig bruk av massene.
Planområdet vurderes til å være lite sårbart for radonstråling, og hendelsen vurderes ikke videre.
Skade på drikkevannskilder
Vannkilden inngår ikke i kommunes ordinære drikkevannsforsyning. Kilden er kun krisevann. Kommunen har
god kapasitet og kontroll på kildene som er i bruk. En utbygging i nedslagsfelt med fare for økt avrenning av
stoffer til Fiskåvatnet gi derfor ikke en økt sårbarhet også fordi alt råvann fra vannkildene må behandles i et
anlegg/vannverk.
Planområdet vurderes til å være lite sårbart for skade på drikkevannskilder, og hendelsen vurderes ikke
videre.
Forurensning av vassdrag
Et massetak vil kunne føre til partikulær avrenning mot Fiskåvatnet, som ligger lavere i terrenget enn
planområdet. Ettersom Fiskåvatnet er en viktig vannkilde for Hydro, og også er reservedrikkevann for
Karmøy kommune, blir det vurdert til at området er moderat sårbart for en hendelse med forurensning av
vannet.
Det blir gjennomført en detaljert risikoanalyse for hendelsen.
Forurensning i grunnen
Hele planområdet med unntak av arealet som ligger på 89/2 er i Miljødirektoratets kart over
grunnforurensning registrert som forurenset område, se figuren under. Årsaken til forurensningen er den
tidligere fyllplassen på Våge som ligger omtrent 200 meter fra eksisterende massetak, og som vist med
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stiplet linje på kartet. På 1990-tallet ble det lagt sigevannsledning fra fyllplassen og ut til Isgaren i vest, og
fyllplassen ble etter hvert dekket til med landbruksjord som vist på ortofotoet under, og har i dag vært brukt
som innmarksbeite.

TIDLIGERE
VÅGE FYLLPLASS

Figur 2 Til venstre: Forurensing av grunn, Kilde: Milljødirektoratet. Til høyre: Ortofoto fra 2017med adkomst fra vest (rød
pil) og traktorveg mot nord (grønn pil). Kilde: Norkart (Finn kart)

Området er vist med påvirkningsgrad 2, det vil si at det er vurdert til å ha akseptabel forurensning med
dagens areal- og resipientbruk. Det er uklart om eksisterende massetak er innenfor «dagens arealbruk».
Stoffgruppene det er mistanke om er alifatiske hydrokarboner, aromatiske hydrokarboner (BTEX),
klororganiske forbindelser (PCB og andre), metallforbindelser og andre. Ifølge Miljødirektoratet sine
databaser er det ikke gjort analyser i området. Avgrensningen av området tar utgangspunkt i
eiendomsgrensene i området og utgjør ikke en realistisk avgrensning for faktisk forurenset grunn. Det er
uklart hvem som har ansvaret for kontroll av tidligere fylling (grunneier, Karmøy Kommune eller
Miljødirektoratet).
Planforslaget legger opp til en hensynssone (annen fare/forurensing) som skal sikre at massetak ikke
kommer bort i tidligere fylling, drenering eller sigevann fra fyllingen. Planbestemmelsene viser også til
forurensingsforskriften som gjelder for drivere av massetak, pukkverk og liknende.
Planområdet vurderes til å være lite sårbart for forurensing, og hendelsen vurderes ikke videre.
Støy
Det ligger kun 4 boliger ca. 400-460 m nord for anlegget og boligene på Fiskå ligger med ca. 660 m avstand.
Selv et grovknuseverk plassert på terreng (med god støyeksponering) vil ikke føre til at de nærmeste
boligene blir utsatt for støy fra anlegget over grenseverdien (det vises til notat og planbeskrivelsen).
Planområdet vurderes som lite sårbart for støy og støyhendelser vurderes ikke videre.
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Luftforurensning
Et massetak vil nødvendigvis kunne medføre luftforurensning i form av støvflukt, som kan føre til ulempe for
Fiskåvatnet i øst. Som det er omtalt i planbeskrivelsen setter kapittel 30 i Forurensingsforskriften krav til
denne typen virksomheter. Siden det ikke tas ut/håndteres sand er faren for støvflukt ikke stor, men
tiltakshaver er forpliktet til å fukte med vann, dersom det er fare for støvflukt fra område.
Det er stor avstand 450 til 660 m til nærmeste boligene, slik at støvflukt ikke utgjør en fare for personer og
bebyggelse i området rundt. Området vurderes som lite sårbart for luftforurensning (støv).
Planområdet samt tilgrensende områder på 450 til 660m vurderes til å være lite sårbart for luftforurensing
hendelsen vurderes ikke videre.
Svikt i fremkommelighet for nødetater
Dersom det skulle inntreffe en hendelse som krever at nødetaten kommer frem, er det én avkjørsel fra E 134
samt en avkjørsel fra fv 850 (Kvalavågsvegen) og via gnr. 89/3 (østlige del av tidligere fyllplass) til den
sørlige delen av planområde. Kvalavågsvegen kan også brukes fra Velde/fv 47 i nord og fra Kopervik/Sund i
sør, dersom E134 er sperret. Det bør sørges for at traktorvegen fra gnr. 89/3 holdes kjørbart mot nord til
massetaket og at bommen ved fv 850 ved innkjøring til tidligere fyllplass kan åpnes lett i nødsituasjoner, se
Figur 2.
Planområdet vurderes til å være lite sårbart for fremkommelighet, og hendelsen vurderes ikke videre.
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5 Risikoanalyser
5.1

Skog- og lyngbrann

Vurdering av sannsynlighet
De fleste skogbranner er forårsaket av menneskelig påvirkning, og noen ganger av lynnedslag (ref. 1.5.1). I
tillegg gir ulike typer skoger ulike forutsetninger for branntilløp, som igjen kan si noe om sannsynligheten for
brann. Tabellen under viser tre risikofaktorer og hvilken risiko de utgjør. Den typiske skogbrannskogen er
ungskog av furu som vokser på grunnlendt mark. I tillegg vil helling av terreng, klima og vind påvirke
brannrisikoen.
RISIKO

LAV RISIKO

MIDDELS RISIKO

HØY RISIKO

Treslag

Løvskog

Granskog

Furuskog

Alder

Gammel skog

Middelalder (oppkvistet)

Ung og yngre skog

Skoggrunn

Dyp skogsjord

Middels dyp skogsjord

Grunnlendt mark

RISIKOFAKTOR

Rett øst for eksisterende massetak ligger det et felt med nokså ung og mindre tett blandingsskog (<100 m3
per hektar) med stort innslag av furu. Ved Fiskåvatnet og i et strekk i sørvestlig retning er det flere felt med
ung lauvdominert skog med lav tetthet. Vest for massetaket ligger det også et felt med ung blandingsskog
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(med mest løvskog), der tettheten varierer. På begge sider av Kvalavågvegen er det felter med eldre,
furudominert skog med noe høyere tetthet (106-116 m3 per hektar). Det er stort sett grunnlendt mark i og
rundt hele planområdet. Ifølge DSB sin kartdatabase har det vært hele tre skogbranner i Karmøy kommune i
perioden 2008-2017. Det er vurdert til å være sannsynlig at en skogbrann kan ramme området (10-100 år).
Vurdering av konsekvens
En skogbrann vil kunne oppdages tidlig og området vil kunne evakueres. Det regnes med at det ikke vil
oppholde seg mange personer i massetaket samtidig, og konsekvensen for liv og helse blir vurdert til å være
liten (i verste tilfelle personskade). Planområdet inneholder ingen viktige funksjoner for samfunnet, slik at
konsekvensen for stabilitet blir vurdert til å være svært liten (ingen skade på eller tap av stabilitet). Det er
relativ stor avstand til nærmeste boliger som ligger utenfor skog/lyng. En skogbrann kan gjøre skade på
maskiner og kjøretøy i massetaket og blir vurdert til å kunne få middels konsekvens (materielle skader i verdi
av 1 000 000 – 10 000 000 kr).
Risikomatrise og risikoreduserende tiltak
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET

1. Svært liten

2. Liten

3. Middels

Stabilitet

Liv og helse

Materielle verdier

4. Stor

5. Meget stor

5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

I dette tilfellet vil det være mest aktuelt å redusere risikoen ved å redusere sannsynligheten for at en
skogbrann skal skje.
Dersom det legges opp til vannforsyning for å kunne vanne overflaten av uttaksområdet eller deponiet, vil
det være mulig å benytte uttak og slange til en første innsats dersom branntilløpet ligger nært nok.
Det er ikke behov for egen varsling utover nødnummeret. Brannstasjonen på Bø ligger med 3,5 km avstand
og med 5 min. ordinær kjøretid.
For å redusere risikoen bør det i planen innarbeides følgende:
•

Holde tilkomsten fra sør /tidligere fyllplass) åpen
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5.2

Forurensning av vassdrag

Vurdering av sannsynlighet
Massetaket ligger nokså nært Fiskåvatnet (omtrent 150 meter) og det vil bli noe avrenning mot Fiskåvatnet.
Det er også opplyst fra Hydro at det har vært funn av partikler som er kommet fra vannet og har blitt fanget
opp i deres inntaksfilter. Det blir vurdert til at det er svært sannsynlig (oftere enn én gang per år) at planen
medfører partikulær forurensning av Fiskåvatnet, dersom det ikke innføres tiltak.
Vurdering av konsekvens
Fiskåvatnet er krisevann for Karmøys innbyggere, men har ikke drikkevannskvalitet. Det er heller ikke
kjennskap til at vannet er brukt til bading, og det er forbudt å fiske i vannet. En hendelse med avrenning fra
massetaket vil dermed ikke påvirke liv og helse, og blir vurdert til å ha svært liten konsekvens.
Den partikulære avrenningen kan derimot få følger for Hydro Aluminium sitt anlegg, ved at for mye partikler
kan gi tette filtrer i vannforsyningen til bedriften. Tiltakene som kreves vil sørge for at det ikke tilføres partikler
fra dette området til Fiskåvatnet. Det er imidlertid ikke utelukket at det kommer partikler fra andre deler av
Fiskåvatnet sitt nedslagsfelt som vil nå filtrene til Hydro Aluminium sitt vanninntak i sørøstre ende av
Fiskåvatnet.
Skadene vil likevel være avgrenset og vurderes til å være liten for både stabilitet (ubetydelig skade på eller
tap av stabilitet) og materielle verdier (100 000 – 1 000 000 kr).
Risikomatrise og risikoreduserende tiltak
KONSEKVENS
SANNSYNLIGHET
5. Svært sannsynlig

1. Svært liten

2. Liten

Liv og helse

Stabilitet
Materielle verdier

3. Middels

4. Stor

5. Meget stor

4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig

En hendelse med forurensning av Fiskåvatnet havner i gul sone for alle konsekvenstypene. For å redusere
risikoen bør det i planen innarbeides følgende:
•
•

Krav om sedimenteringsbasseng og/eller infiltrasjonssoner, samt at overvann samles inn til
sedimenteringsbassenget
Bevare og eventuelt utvide den naturlige vegetasjonssonen mot Fiskåvatnet (trær er spesielt viktig)
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Detaljregulering for massetak på Søre Våge
Beregning av støy fra knuseverk.
Bakgrunn
Formålet med vurdering av støyutbredelsen er å synliggjøre utbredelsen av støy fra knusing av steinmasser
mot nærliggende støyfølsomme eiendommer. Figur 1 viser aktuelt område for masseuttaket.

Figur 1: Område for masseuttaket er markert med rødt.
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Grenseverdier
Kriterier for soneinndeling er gitt i tabell 1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle støysonen
er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.
Grenseverdiene for soneinndeling i T-1442 varierer med type støykilde. Retningslinjens kriterier for
soneinndeling for støy fra industri er gjengitt i tabell 1.
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, innfallende lydtrykknivå (se definisjon)
Støysone
Gul sone
Støykilde

Øvrig industri

•
•
•
•

•

Rød sone

Utendørs støynivå, Utendørs støyUtendørs støynivå Utendørs støyUtendørs
lørdager og søn- nivå i nattperiod, lørdager og søn- nivå i nattperiodstøynivå
dager/helligdager en kl. 23 – 07
dager/helligdager en kl. 23 – 07
Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Uten impulslyd: Uten impulslyd:
Lden 55 dB og
Lden 65 dB og
lørdag: Lden 50 dB
lørdag: Lden 60 dB
Levening 50 dB
Levening 60 dB
søndag: Lden 45 dB
søndag: Lden 55 dB
Lnight 45 dB
Lnight 55 dB
Med impulslyd:
Med impulslyd:
Med
impulslyd:
Med
impulslyd:
L
AFmax
60
dB
L
AFmax 80 dB
Lden 50 dB og
Lden 60 dB og
lørdag: Lden 45 dB
lørdag: Lden 55 dB
Levening 45 dB
Levening 55 dB
søndag: Lden 40 dB
søndag: Lden 50 dB

Utendørs
støynivå

Lden er det ekvivalente støynivået for dag–kveld–natt (day–evening–night) med 5 dB og 10 dB ekstra
tillegg på henholdsvis kveld og natt.
Lnight er A-veid ekvivalent støynivå for nattperioden 23–07.
LAFmax er A-veid maksimalnivå for de 5–10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt med
tidskonstant «fast» på 125 ms.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt.
Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom ekvivalent støynivå åpenbart er
bestemmende for støysonenes utbredelse.
For industri, havner og terminaler med impulslyd (jfr. definisjon i T-1442 kapittel 6) skal de strengere
grenseverdiene legges til grunn når denne type lyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 hendelser
per time.

Beregningsgrunnlag og -metode
Beregninger er gjort i henhold til Nordisk beregningsmetode for industristøy. Dataprogrammet CadnaA
versjon 2019 MR 2 er benyttet ved beregninger og utarbeiding av støysonekart. Det er benyttet gjeldende
kartgrunnlag over planområdet.
For vannflater er markabsorpsjonen lik 0, det vil si fullstendig reflekterende. Absorpsjonsfaktor for vertikale
flater på bygg er satt til 0,21 i tråd med gjeldende praksis og det er beregnet med førsteordens refleksjoner i
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henhold til beregningsmetoden. Beregningsoppløsningen er satt til en beregningspunkttetthet på 5 x 5 m.
Beregningshøyden er satt til 4 meter over terreng, jamfør T-1442.
Resultatene for mest støyende trafikk fremstilles i form av støysoner for Ld er vist i vedlagt støysonekart,
X01.

Støykilder og driftstider
Tabell 2 viser støykildene som er lagt til grunn for beregningen samt driftstider som er opplyst av Vassbakk &
Stol As.
Tabell 2: Støykilder og driftstid
Støykilde

Driftstid

Grovknuseverk

Lydeffektnivå Lw.

Daglig: 720 min

121 dB

Beregningen er utfør med knuseverk plassert på kote 31 som vil være plassering på toppen av uttaket som
et «worst-case» scenario.

Resultat
Beregningen viser at ingen støyfølsomme bebyggelser vil ligge innenfor gul støysone.

Vedlegg: Støysonekart X01

0

2019-06-27

Støyvurdering
Søndre Vaage - masseuttak

PRAND

PSO

PRAND

Versjon

Dato

Beskrivelse

Utarbeidet

Fagkontrollert

Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig
på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA
Att. Kristin Hafstad Stokka

Vår dato:

Vår ref:

01.02.2019

2018/12896

Deres dato:

Deres ref:

20.12.2018

5187782

Kontakt saksbehandler

Alexander Reppert, 51568727

Uttalelse til varsel om detaljregulering for gnr./bnr. 89/2, 89/3 og 84/5
Søndre Våge, karmøy
Vi viser til deres oversendelse fra 20. desember 2018.
Saken gjelder varsel om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid på ovenfor nevnte eiendommer i
Karmøy kommune. Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende massetak slik at totalt uttak
blir omtrent 900.000 m3. Videre vil området tilbakeføres til landbruksareal med masser opp mot
opprinnelig terrengnivå.
Området er uregulert og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. I utgangspunktet vurderer vi at
arealformålet i gjeldende kommuneplan må legges til grunn for videre utvikling av området. En
endring av arealbruk bør vurderes og fastsettes på kommuneplannivå da dette vil gi en helskaplig
vurdering av massebehovet og lokaliteter som er best egnet for å dekke dette.
I planområdet er det registrert hekkende vipe (EN). Det er også observert sivspurv (NT),
rødvingetrost, heipiplerke, gulspurv (NT), enkeltbekkasin og måltrost i hekketiden. Videre er det
brukt som næringssøksområde for flere arter, blant annet musvåk og tjeld.
Det nærliggende Fiskåvatnet er et viltområde og blant de viktigste våtmarksystemene i Karmøy. Fra
temakart Rogaland beskrives området slik:
«Blant de viktigste våtmarkssystemene i Karmøy, hekking av 3 grasandarter, dykkender beiter i åpne
vannspeil vinterhalvåret. Hekking av silender, beiting av siland med innslag av laksand, vinterhalvåret.
Overvintrende fokker av sangsvane i åpne vannspeil. Bekkasiner, vipe, tjeld, rødstilk, storspove, glutt- og
skogsnipe under trekk m.m. Våtmarken er mye brukt som beiteområde for hjort.»
Området er altså svært fuglerikt, og det er et viktig helårsområde for fugl.
Fylkesmannen vurderer at omsøkt masseuttak vil kunne ødelegge området som hekkeområde for
vipe. Med tanke på vipenes status og tilgang til gjenværende hekkelokaliteter, vil dette være svært
negativt. Videre er det bekymringsfullt hvilke konsekvenser masseuttaket vil ha for
våtmarkssystemet i og rundt Fiskåvatnet. På bakgrunn av dette og ovenfor nevnte temaer vil
Fylkesmannen anbefale at pågående masseuttak avsluttes.

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

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

Side: 2/2

Dersom en likevel velger en videre utredning av planarbeidet er det viktig at planen, gjennom
konsekvensutredning, vurderes nøye etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det må legges stor vekt på
skjermingstiltak, estetikk, avrenning, støv/støy, landskapsvirkning, landbruk, vassdrag og påvirkning
på naturmiljø.
Det er spesielt viktig å vurdere tiltakets nærhet til Fiskåvatnet. Dette for å sikre mot uønska inngrep
og avrenning som vil kunne gi negative ringvirkninger på områdets våtmarkssystem og mangfoldet
av registrert arter. Økologisk funksjonelle vegetasjonssoner mot vassdrag vil være nødvendig, samt
avskjæringsgrøfter og rensepark. Vassdragstiltak må avklares etter forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag, hjemlet i lakse- og innlandsfiskeloven. Da vassdragene innenfor planområdet ikke er lakseeller sjøørretførende, skal tiltakene avklares med Rogaland fylkeskommune som myndighet.
Til slutt må landskapsvirkningen av masseuttaket vurderes og legges fram i form av
landskapsanalyser/illustrasjonsplaner. Her må både nær- og fjernvirkningen av uttaket vurderes. Det
må og legges vekt på etappevis tilbakeføringsplaner og den estetiske sluttføringen av
uttaksområdet.

Med hilsen
Per Kristian Austbø
ass. fylkesmiljøvernsjef

Alexander Reppert
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljregulering for SøndreVåge
- GBnr 89/2,3og 84/5 - Karmøy kommune
Viser til deresvarselom oppstartDetaljreguleringfor Søndre Våge.
Uttak av masserkan påvirke grunnvannsforholdenei området. NVE mener grunnvann må inn
som utrednings tema i konsekvensutredningenfor å avklare eventuellekonsekvenserog
avbøtendetiltak.
Viser for øvrig til vår generelleinformasjonved oppstart av reguleringsplan:
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE) er nasjonalsektormyndighetmedinnsigelseskompetanse
innenfor saksområdene
flom-, erosjon- og skredfare,allmenneinteresserknyttet til vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordannasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen dissesaksområdene
skal tashensyntil
ved utarbeidingav arealplaneretterplan- og bygningsloven.Forslagstillerhar ansvarfor at disse
interesseneblir vurderti planarbeidet.
Flom, erosjonog skred
God arealplanlegginger det viktigste virkemiddeletfor å forebyggeskaderfra flom- erosjonog skred.
Plan- og bygningslovenog byggtekniskforskrift (TEK17) settertydeligekrav til sikkerhetmot flom,
erosjonog skredved planleggingog utbygging.På reguleringsplannivåvil det ofte værebehovfor en
detaljertfagkyndigutredningav faren.Hensyntil klimaendringerskal ogsåvurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er storeallmenneinteresserknyttet til vassdragog grunnvann.Tiltak somkan medføreskadereller
ulemperfor allmenneinteresser,kan utløsekonsesjonspliktettervannressursloven.
Hvis det er behovfor
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering
av vassdragstiltaki planen,så ber vi om at dettekommerklart
frem av oversendelsesbrev.
NVE kan avgjøreat reguleringsplankan erstattekonsesjon,dersom
vassdragsinteressene
er godt nok ivaretatti planen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt -Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Energianlegg
Et velfungerendesystemfor produksjonog overføringav energier avgjørendefor samfunnet.Planenmå
derfor ta hensyntil anleggsom er planlagteller har konsesjonetterenergi- og vassdragslovgivnin
gen.
Hvis planenkommeri berøringmedenergiinteresser,
bør berørteenergiselskapinvolveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgendeveileder og verktøy:
NVEs karttjenesterviser informasjonom flom - og skredfare,vassdragog energianlegg.
NVEs veileder2/2017Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnenNVEs saksområderi
arealplanleggingbeskriverhvordaninteressenebør ivaretasi planen,slik at en unngår
innsigelse.
NVEs retningslinje2/2011Flaum- og skredfarei arealplanarbeskriverhvilke flom- og
skredprosesser
som kan utgjørefare, og hvordandissefarenebør utredesog innarbeidesi
planen.
NVEs sjekklistefor reguleringsplaner et nyttig verktøy,for å sikre at alle relevantesaksområder
er vurdertog godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledereog verktøyfinnes på www.nve.no/arealplan
.
NVE leggertil grunnat kommunenvurdererom planenivaretarnasjonaleog vesentligeregionale
interesser.I plandokumentene
må det gå tydelig fram hvordande ulike interesseneer vurdertog
innarbeideti planen.Alle relevantefagutredningerinnenNVEs saksområdermå værevedlagt.Vi ber
om at alle plandokumentersendeselektronisktil rs@nve.no
.

Med hilsen

Anne CathrineSverdrup
regionsjef

SveinArne Jerstad
senioringeniør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
Vedlegg:
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Våge

KARMØY KOMMUNE - GBNR. GNR 89/2,3 OG 84/5 - DETALJREGULERING FOR
SØNDRE VÅGE - VARSEL OM OPPSTART. UTTALE ETTER SYNFARING
Fylkesrådmannen viser til varsel om oppstart av detaljregulering for Søndre Våge i
Karmøy kommune. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av
eksisterande massetak, samt å tilbakeføre massar opp mot opphaveleg terrengnivå og
dekke til med topplag, slik at areala kan brukast i landbrukssamanheng.
Området er uregulert og ligg i gjeldande kommuneplan for Karmøy inne som LNF-område.
Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har vurdert planen og forholdet til automatisk
freda kulturminne. Synfaring i området vart gjort 11.01.2019.
Ut frå vurdering av kart og flyfoto, søk i digitale kulturminnedatabasar, og på bakgrunn av
resultatet av synfaringa, kan vi ikkje sjå at det omsøkte tiltaket vil komme i konflikt med
automatisk freda kulturminne.
Vi har på den bakgrunn ingen merknader til tiltaket, utover at ein under opparbeidinga av
området prøver å unngå inngrep i /skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som
steingardar, eldre vegar/stiar, bakkemurar, tufter m.m, samt gjer inngrepa i terrenget så
små som mogleg.
Fylkesrådmannen vil også understreke at sjølv om det pr. i dag ikkje er kjent automatisk
freda kulturminne i planområdet, må eventuelle funn ved gjennomføringa av planen straks
bli melde til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stansast inntil vedkommande
myndigheit har vurdert/nærare dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Med helsing
Seksjon for kulturarv
Jan G. Auestad
fylkeskonservator
Angunn Skeiseid
rådgjevar
Kopi: Fylkesmannen i Rogaland
Karmøy kommune
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje signatur.
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E134 - Uttale til varsel om planarbeid for Søndre Våge - Gnr. 89 bnr. 2 og 3
og gnr. 84 bnr. 5 - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 20.1 2.201 8. Formålet med planarbeidet er å utvide
eksisterende masseuttak og tilbakeføre masser slik at arealene kan brukes til
landbruksformål.

Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning

planprogram. I kommuneplanen

er området vist til LNF- formål.

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan,
planretningslinjer

uten

Statlige

for samordnet bolig - , areal - og transpor tplanlegging,

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,
som statlig fagmyndighet

og

med sektoransva r innen vegtransport.

Planområdet grenser til E134 og vil få ad komst fra riksvegen. I denne saken uttaler Statens
vegvesen seg som sektormyndighet

og som vegeier på riksveg.

Avkjørsel til planområdet må reguleres i samsvar med vegnormalen N1 00 , og det m å stilles
rekkefølgekrav til utbedring av eksisterende avkjørsel . Planb estemmelsene må stille krav til
teknisk plan for avkjørselen. Teknisk plan skal være i samsvar med håndbok R700

Tegningsgrunnlag , og inneholde teknisk grunnlag, som f.eks. C- tegninger o g plan for
håndtering av overvann. Før byggestart skal teknisk plan være godkjent av Statens vegvesen,
og det skal være inngått en gjennomføringsavtale.
E134 er vist i klasse 1 i Rammeplan for avkøyrsler og byggjegrenser på riks - og fylkesvegar i

Region vest . Anbefalt byggegrense til vegen er 50 m. Mellom byggegrense og riksveg skal
det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens

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

funksjon i samsvar med reguleringsformålet.

Det gjelder bl.a. areal til parkering,

manøvrerin g av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen

Ivar Tho r kildsen
Seksjonsleder

Kyvik Gro Osmundsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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KARMØY KOMMUNE - GBNR. GNR 89/2,3 OG 84/5 - DETALJREGULERING FOR
SØNDRE VÅGE - VARSEL OM OPPSTART. FRÅSEGN VEDRØRANDE
KULTURMINNE
Fylkesrådmannen viser til varsel om oppstart for detaljregulering for Søndre Våge, Karmøy
kommune. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for utviding av eksisterande
massetak, samt å tilbakeføre massar opp mot opphaveleg terrengnivå og dekke til med
topplag, slik at areala kan brukast i landbrukssamanheng.
Området er uregulert og ligg i gjeldande kommuneplan for Karmøy inne som LNF-område.
Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har vurdert planen som sektormyndigheit
innanfor kulturminnevern.
Behov for synfaring
Etter ei vurdering av området, finn vi det naudsynt å synfare området før vi kan gi ein
endeleg uttale til planen. Dette for å avgjere om det i tiltaksområdet er potensiale for funn
av til nå ikkje kjente automatisk freda kulturminne, som tiltaka kan komme i konflikt med.
Kostnadene i samband med synfaringa skal ikkje betalast av tiltakshavar.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at det kan bli behov for vidare arkeologiske
registreringer etter denne første synfaringa.
Vi vil kunne gi endeleg uttale til tiltaket når resultatet av synfaringa, og om naudsynt vidare
registreringar, ligg føre og forholdet til automatisk freda kulturminne er avklart.
Vi reknar med at synfaringa kan gjennomførast i løpet av februar 2019 (må ta forbehald
med tanke på veret – snø, frost i bakken o.l.)
Med helsing
Seksjon for kulturarv
Jan G. Auestad
fylkeskonservator
Angunn Skeiseid
rådgjevar
Kopi: Karmøy kommune
Fylkesmannen i Rogaland
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje signatur
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Sonnenberg Peter Erwin
From:
Sent:
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Subject:

Ivar Kvale <Ivar.Kvale@hydro.com>
30. januar 2019 09:50
Stokka Kristin Hafstad
Ola Sæter; Geir Schefte; Ingrid Heradstveit Guddal; Kari Ertresvåg; Arild Storesund;
Knut Leirvåg
Inspill til varsel om planarbeid ved Fiskåvatnet

Varsel om planarbeid, detaljregulering for Søndre Våge – gnr 89/2,3 og 84/5, Karmøy
Kommentarer fra Norsk Hydro ASA v/Hydro Aluminium Karmøy Metallverk
Fiskåvatnet er en viktig kilde til ferskvannsforsyning (industrivann) til vår produksjon. Vi opplever fra tid til annen en
del partikkelforurensning i vannforsyningen, både i form av organiske og uorganiske partikler. Dette fører til tette filtrer
i vannforsyningen, og kan i verste fall føre til produksjonsstopp. Det varslede planområdet har naturlig avrenning til
Fiskåvatnet, og pågående massetak i området kan derfor være en mulig kilde til denne forurensningen. Vi må
forvente at det planlagte tiltaket med økt massetak vil forsterke partikkeltilsig til Fiskåvatnet dersom det ikke
gjennomføres tiltak for å redusere dette.
Vi ber derfor om at det i det videre planarbeidet tas med følgende krav:
 Det må ikke anlegges løsmassedeponi med direkte avrenning til Fiskåvatnet uten noen form for filtrering av
organiske og uorganiske partikler. Alternativt må avrenning fra slikt deponi midlertidig ledes til avrenning
nedstrøms ut fra Fiskåvatnet.
 Avrenning fra arealene som skal bearbeides må ha tilsvarende filtrering eller midlertidig avrenning nedstrøms
Fiskåvatnet i anleggsperioden.
 Ved avslutning av tiltaket må det tilrettelegges slik at avrenning fra nytt landbruksareal har naturlig filtrering
av overflatevannet før det renner ned i Fiskåvatnet.
Ivar Kvale
Bygningssjef
Fagleder Bygg & Eiendom
Teknisk avd
M: +47 94 16 60 54
ivar.kvale@hydro.com
Karmøy Metallverk
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for
massetak på Søndre Våge i Karmøy kommune
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Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 20. desember 2018.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser. DMF er høringsinstans og innsigelsesmyndighet i plansaker etter plan- og
bygningsloven og har et særlig ansvar for at ressursene blir ivaretatt i plan- og
utbyggingssammenheng.

SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle
anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan og vi er derfor positive til at
området reguleres for råstoffutvinning. Regulering bidrar til å sikre åpenhet,
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter, der det
legges vekt på langsiktige løsninger, og beskrivelse av konsekvenser for miljø og
samfunn jf. plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1. Gjennom reguleringen
legges forutsigbare rammer for den framtidige råstoffutvinningen.
Om planen
Varslet planområde er om lag 150 daa. Området er uregulert og er i kommuneplanen
satt av til LNF-område. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å ta ut
stein/masser i et volum på opp mot 900.000 m3. Det er også en plan for å tilbakeføre
masser til opp mot opprinnelig terrengnivå og tilrettelegge for nydyrking. Deler av
området er i dag massetak og deponi.
Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning uten planprogram
eller melding, jf. forskrift om konsekvensutredning. Begrunnelse for krav om
konsekvensutredning er knyttet til områdets verdi for naturmangfold og landbruk,
samt nærheten til Fiskåvatnet som vannkilde.
Konsesjonsplikt etter mineralloven
Samlet uttak på mer enn 10 000 m 3 masse, samt ethvert uttak av naturstein krever
konsesjon før drift kan starte, jf. mineralloven § 43. Søknad sendes til DMF, og berørte
parter og lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.

Generelt om forholdet mellom plan- og bygningsloven og mineralloven
Gjennom reguleringsplanen fastsettes uttaksgrenser, adkomst og krav til istandsetting
og etterbruk. Reguleringsplanen bør også regulere forhold som innsyn og skjerming og
andre miljøtiltak med sikte på å begrense ulemper for omgivelsene.
Drift, sikring og avslutning av massetak reguleres av mineralloven med forskrifter og
gjennom konsesjonsvilkår og driftsplan godkjent av DMF. Vi er derfor opptatt av at
reguleringsplanen ikke har bestemmelser som er knyttet opp til driftsmessige forhold,
da dette altså skal avklares i driftsplanen.
Et massetak har ofte et livsløp som går over flere tiår. En driftsplan er et dynamisk
verktøy for tiltakshaver, og skal kunne endres i takt med løpende bergfaglige
vurderinger og andre driftsrelaterte forhold, mens reguleringsbestemmelser er
statiske.
Uttalelse til planen
Området som planlegges for uttak er ikke kartlagt i Norges geologiske undersøkelse
(NGU) sine ressursdatabaser. Bergrunnskartlegging viser at berggrunnen stort sett
består av gabbro av ulike typer, men også noe trondhjemitt.
En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig
forekommer. Det er viktig at forekomsten utnyttes så optimalt som mulig, med hensyn
til volum og bruksområder.
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for omgivelsen. Den som driver
masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å sikre uttaksområdet. Det
er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak,
og for tilsyn og vedlikehold av disse. Om nødvendig må det legges opp til skjerming av
selve uttaksområdet. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. En
vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere belastninger knyttet til støy og støv, og i
tillegg ha en estetisk funksjon. Det er viktig at det settes at det settes av tilstrekkelig
areal til skjermingsformålet.
DMF er tilfreds med at det skal utarbeides 3d-modeller som viser eksisterende og
fremtidig terreng samt nær og fjernvirkning av planlagte tiltak.
På generelt grunnlag anbefaler vi at det ikke settes en nedre uttakskote i
reguleringsbestemmelsene, da dette skal fastsettes i driftsplanen. Dersom en nedre
uttakskote settes ber vi om at dette begrunnes i plandokumentene.
Uttak av masser over 10 000 m3 masse omfattes av konsesjonsplikt etter mineralloven
§ 43. Vi anbefaler derfor at det tas inn en bestemmelse om dette i reguleringsplanen.
Vi har følgende forslag til bestemmelse:
«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter,
samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er
myndighet etter mineralloven.»
Vi imøteser forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning til uttalelse.
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Det er utarbeidet et sett veiledere som er relevante for behandling av saker som angår
mineralvirksomhet. Veilederne er lagt ut på DMF sine hjemmesider 1.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Rut Helene Langebrekke Eikeland

seksjonsleder

seniorrådgiver
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Veilederne som er relevante for behandling av saker som angår mineralvirksomhet er
lagt ut på DMF sine hjemmesider: https://www.dirmin.no/regelverk/veiledere
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UTTALE TIL VARSEL OM PLANARBEID SØNDRE VAAGE GNR 89/2,3
OG 84/5 - KARMØY KOMMUNE
Vi viser til brev mottatt 10.05.2019 om varsel om planarbeid – detaljregulering for Søndre Våge –
gbnr. 89/2,3 og 84/5 i Karmøy kommune.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å ta ut stein/masser i et område på omtrent 100
daa, og med en volummasse på omtrent 700.000 m3 på eiendommene 89/2 og 89/3. Det kan også
være aktuelt å ta med eksisterende massetak på eiendommen 84/5. Til sammen kan størrelsen på
uttaket komme opp mot omtrent 900.000 m3.
Et annet mål med planen er å tilbakeføre masser opp mot opprinnelig terrengnivå og dekke til med
et topplag, slik at arealene kan brukes til landbruk.
Det planlagte massetaket ligger i nedslagsfeltet til Fiskåvatnet. Dette vannet fungerer som
reservevann for Hydro, men kan også brukes som krisevann for Karmøy kommune. Over tid kan
avrenning fra massetaket påvirke vannkvaliteten i Fiskåvatnet. Det er derfor viktig at det blir en
grundig gjennomgang av dette i konsekvensutredningen.
Det burde også gjøres en vurdering om aktiviteten i massetaket vil påvirke potensielt grunnvann i
området.
Så nært en vannkilde er det viktig at det er gode rutiner på bruk og lagring av petroleumsprodukter
og andre kilder til forurensning, samt beredskapsplaner for å håndtere eventuelle uhell.
I forbindelse med mottak av masser som vil bli brukt til landbruk må det gjøres en vurdering av
risiko for spredning av planteskadegjørere, svartelistede arter og andre uønskede vekster som for
eksempel floghavre.
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR
MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL AV 84/5
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 45/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 2 (KrF 1, MDG 1).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
4085 for massetak for Søre Våge – 89/2, del av 84/5, datert 24.03.20, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR
NORHEIMSMARKA - 148/1042
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 03.12.2019, saksnr. 141/19
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 1 (MDG).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
5096 for Norheimsmarka – 148/1042, datert 03.12.19, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Yvonne S Løvseth
17/4858

Arkiv: PLANR 5096
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

03.12.2019
24.03.2020

PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042

Forslag til vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland
Fylkeskommune og konstaterer at det foreligger innsigelse mot planforslaget slik det nå
foreligger. Hovedutvalg teknisk og miljø vil be administrasjonen ta initiativ til å avholde
administrativt drøftingsmøte mellom kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen med
tanke på å komme fram til en løsning for planlagt arealbruk som ivaretar kommunens
interesser.

SAKSFRAMSTILLING
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS
utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan 5096 for Norheimmarka.
Planområdet ligger på Norheim, like nord for kirkegården. Det grenser i øst til Norheimsvegen,
og Norheimmarka-vegen i vest.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 18,4 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene boligbebyggelse, uteopphold/lek, kjøreveg, gatetun og parkering.
Bebyggelsen planlegges med et sentralt grøntområde for lek/uteopphold, med interne
gangadkomster som krysser planområdet nord – sør og øst – vest. Bebyggelsen ligger med
«ryggen» mot kjørevegene som skaper et skjermet rom i midten. Intern adkomst skal være via
gatetun. Det er vedlagt skisse som viser hvordan gatetunet i prinsippet skal opparbeides og være
like mye anlagt på gående og syklendes premisser som bilisters.
Frittliggende bebyggelse legges i sør – øst og sør i planområdet, mens flermannsboliger legges i
den vestre delen mot Norheimmarka-vegen. I nord planlegges rekkehus. Konsentrert bebyggelse
(flermannsboliger og rekkehus) skal ha parkering på anvist sted i plankartet, P1 og P2, og
gangadkomst til boliger fra disse.
Totalt planlegges det 53 nye boenheter.
Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 03.12.19 - sak 141/19 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5096 for Norheimmarka – 148/1042, datert 03.12.19, 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 28.01.20.
Rogaland Fylkeskommune fikk utsatt frist til å gi uttale til 20.02.20, ettersom deres uttale måtte
behandles i fylkestinget 18.02.20.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....23.01.20, 02.03.20
Fylkesmannen i Rogaland ................................................24.01.20
Haugaland Brann- og Redning IKS .................................15.01.20
Mattilsynet .........................................................................16.01.20

B. Private merknader:
1. Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid................................27.12.19
2. Kristian Lindås Sørensen ..................................................28.01.20
Samtlige uttalelser og merknader ligger ved saka.

Kommunalsjef teknisk sin samlede vurdering på bakgrunn av de innkomne uttalelser og
merknader:
Som det fremgår av de innkomne uttalelser og merknader, har høringsrunden avdekket visse
konflikter knyttet til arealbruken innenfor planområdet. Kommunalsjef teknisk vil i denne
forbindelse vise til gjennomgangen av de enkelte innspill med kommentarer.
Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til planforslaget. Innsigelsen er til at
detaljplanen har for lav boligtetthet sett opp mot nasjonale og regionale føringer for
arealplanlegging. Fylkesmannen mener planen er i strid med Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Det vises videre til skjerpete nasjonale føringer
knyttet til jordvern som gjør at kommunene i større grad må prioritere kompakt utbygging.
Tetthet:
Det er i uttalen ikke vist til hvilke punkter i de Statlige planretningslinjene Fylkesmannen i
Rogaland mener planen er i strid med, men kommunalsjef teknisk har gått ut i fra at det er punkt
4.3, som omhandler arealutnyttelse, fortetting og transformasjon, da det vises til at
planretningslinjene viser til høy arealutnyttelse i sentrale områder.
Kommunalsjef teknisk ønsker å påpeke at rammer for utbyggingsmønster og transportsystem
bør, etter de samme Statlige planretningslinjene som fylkesmannen viser til, fastsettes i regionale
planer (Statlige planretningslinjer for bolig, - areal- og transportplanlegging punkt 4.1).
For Karmøy kommune gjelder Areal- og transportplanen for Haugalandet (vedtatt 15. juni 2016).
Retningslinjer for boligbygging punkt 12. Arealutnyttelse i boligområder, sier 4 – 8 boliger
innenfor ca. 750 meter fra sentrum, og 2,5 boliger/da ellers. Siden retningslinjer for boligtetthet er
gitt i en ikke alt for gammel areal- og transportplan, går kommunalsjef teknisk ut i fra at det ikke
settes strengere krav til arealutnyttelsen enn hva som er oppgitt i ATP Haugalandet. En slik
fremgangsmåte vil gjøre planlegging høyst uforutsigbar dersom saken gis presiderende virkning.
Det vises videre til Definisjoner: Beregning av boligtetthet på side 43 i ATP`en, hvor det står at
avstander måles fra midt i sentrumskjernen. Det står også hva som skal inngå i arealberegningen;
boligområdets tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne veier og
infrastruktur, og andre tilhørende arealer.
Areal til offentlige samferdselsformål skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget. Det vises i den
forbindelse til veileder til SAK10 § 4-1. bokstav e nr. 10 hvor interne veier er definert som
«adkomstveg eller veg mellom forskjellige byggverk på eiendommen.» Norheimsvegen, som i forelagte
plan er vist til offentlig kjørevei med tilhørende fortau, er en samleveg i kategori SII, som

innbefatter veier med ÅDT mellom 1500 – 5000, større boligområder, busstrafikk og industri. Det
er den høyest trafikkerte kategorien av kommunale veier, og kan etter denne definisjonen ikke på
noen måte sies å være en internvei til forelagte planforslag.
ATP Haugalandet har ingen egen definisjon av hva en internvei er. Kommunalsjef teknisk er av
den oppfatning at man må kunne gå ut ifra at offisielle definisjoner er gjeldende så lenge det ikke
er gitt en begrunnelse til hvorfor de eventuelt ikke skulle være relevante.
Fylkesmannens utregning av boligtettheten medregnet offentlig samferdselsareal er dermed ikke
korrekt utregnet i henhold til overnevnte dokumenter. Videre har fylkesmannen som omtalt
tidligere ikke tatt høyde for at planområdet ligger i grensen for sentrumskravet om 4 – 8
boliger/da, og utenfor sentrum med 2,5 boliger/da. Planforslaget viser til at 3,4 boliger/da ligger
mellom de to kravene. Det vil være fullstendig unaturlig å dele planforslaget i to etter en kunstig
grense satt om krav til tetthet, med 4 – 8 boliger per dekar i den ene enden og 2,5 boliger per
dekar i den andre.
Kommunalsjef teknisk vil videre vise til punkt 5.4 i de Statlige planretningslinjene for bolig-,
areal- og transportplanlegging hvor det står følgende; «Regionale analyser av befolkningsvekst og
befolkningssammensetning og lokale og regionale analyser av boligmarkedet bør inngå i grunnlaget for
planleggingen.»
I planforslagets planbeskrivelse kapitel 2 i tilsvar til merknad til oppstart fra fylkesrådmannen –
regionalplanavdelingen dat. 07.12.2018 er det gjort en vurdering av boligsammensetningen i
planforslaget og tilliggende områder. Kommunalsjef teknisk vil vise til at det innenfor en radius
av 1 km til planområdet, er det etablert/under etablering 600 leiligheter. I hele Norheim
skolekrets (innbefatter ikke arealer i Haugesund kommune) er det om lag 3300 innbyggere.
Hovedandelen av de som bor i leiligheter er eldre. For å få en variert befolkningssammensetning
må en tilby et variert boligtilbud. Dette er gjort bevisst i forelagte planforslag.
Folkehelse kontra tetthet:
Kommunen er pålagt gjennom Folkehelseloven å fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å jevne ut miljø- og samfunnsforhold av betydning
for helse. En helhetlig planlegging av tilstrekkelig og variert boligbygging til mennesker i ulike
livsfaser og med ulike ressurser er derfor nødvendig for å oppnå god folkehelse.
Utformingen av utemiljø, bygg og offentlige rom har betydning for tilgjengelighet, aktivitet,
folks trygghetsfølelse og sikkerhet, samt psykisk helse og deltakelse i sosiale sammenhenger.
Slik planforslaget fremstår, er det akkurat nok uteareal og lek til de planlagte boenhetene. Det
samme gjelder parkeringsdekningen. For å skaffe areal til uteopphold, som må ligge på
bakkeplan i henhold til ATP, må derfor boligenes fotavtrykk reduseres og derfor økes i høyden.
Parkering faller inn i samme kategori, da området er flatt og det vil kreve areal enten innenfor
eller utenfor en eventuell parkeringskjeller for å få en akseptabel stigning inn/ut av anlegget.
Parkeringskjeller er derfor et mer arealkrevende tiltak enn først antatt. Det er også teknisk anlegg
i den vestre delen av planområdet som gjerne kan ligge under en parkeringsplass, men ikke
under en bygning.

Det er da kommet frem til at den eneste bygningstypologien som er aktuell, i henhold til
tankerekken i avsnittet ovenfor, for å gi større tetthet er leilighetsbygg. Dette vil medføre et eller
flere mye høyere, mer synlig, og dermed dominerende bygg enn bygningsmassen i forelagte
planforslag. Det er i ovenstående vurdering av Tetthet vist til at det er godt med leiligheter i
planområdets nærområde.
Leilighetsbygg av denne typen er betraktelig mer kostbare å sette opp enn rekkehus og
firemannsboliger, fordi parkeringsanlegg må legges under grunnen. Tatt i betraktning av at
området øst for planområdet er eneboliger, med relativt ressurssterke innbyggere, vil de sosiale
dimensjonene ved området komme dårligere ut ved at noen grupper (enslige, unge, nyetablerte,
foreldre med aleneansvar for barn etc.) prises ut av området og motvirker målet om en variert
befolkningssammensetning.
I byer hvor man har parkanlegg med opparbeidet lekeareal kan det være akseptabelt at man
reduserer arealet til lek- og uteopphold til fordel for å oppnå tetthet. På Norheim er dette ikke
aktuelt. Norheim har ingen parkanlegg, og det er ingen opparbeidde lekeplasser i planområdets
nærhet. Det er derfor et absolutt krav fra kommunens side at areal til lek- og uteopphold ikke
reduseres, og er tilpasset antall enheter som føres opp. Det vil si, flere enheter, mer areal til lekog uteopphold. Dette igjen legger et lokk på hvor mange enheter det er mulig å føre opp, uten å
komme i konflikt med behovet for areal til lek- og uteopphold.

Innsigelse fra Rogaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune fikk utsatt frist til å gi uttale til planarbeidet for å fremme saken til
fylkestinget 18.02.20. Fristen ble satt til 20.02.20. Uttalen kom ikke inn til dette tidspunktet, og ble
etterspurt 25.02.20. Etter e – postkorrespondanse ble melding om vedtak fra fylkestinget samt
saksfremlegg oversendt saksbehandler 02.03.20.
Karmøy kommunes postmottak har ikke mottatt uttalen til den 20.02.20. Det ble undersøkt om
det var mulig at den var oversett eller feilplassert, men den er ikke mottatt hos kommunen. Hva
som har skjedd med oversendelsen er uvisst. Fylkeskommunen ble som tidligere nevnt
underrettet 25.02.20 om at uttalen ikke kom frem, og spurt om noe var gått galt med utsendelsen.
Det er ikke mottatt dokumentasjon på at forsinkelsen er på grunn av en teknisk feil.
Av plan- og bygningsloven § 5- 4 siste ledd framgår det at innsigelse skal fremmes seinest innen
den frist som er satt for høringen. Innsigelsesmyndigheten og kommunen kan avtale utsettelse av
fristen dersom dette er nødvendig (i dette tilfellet var ny dato satt til 20.02.20). Rundskriv H-2/14
Retningslinjer for innsigelser i plansaker etter plan- og bygningsloven kapittel 2.1.5 slår fast at
det er viktig at fristen for innsigelse overholdes, av hensyn til effektivitet og forutsigbarhet for
myndigheter og private. For øvrig bør det legges vekt på tidsbruken og framdriften i
innsigelsessaker under hele planprosessen. Kapittel 2.1.6 viser også til at retten til å fremme
innsigelse faller bort dersom fristen for innsigelse har løpt ut. Det vises i denne sammenheng
også til forvaltningsloven § 11a første ledd.
Fylkeskommunens innsigelse er på bakgrunn av det samme forholdet som innsigelsen fra
Fylkesmannen i Rogaland, tetthet. Siden innsigelsen fra fylkesmannen har samme innhold som
innsigelsen fra fylkeskommunen er det i denne saken valgt å behandle innsigelsene sammen.

Hadde fylkeskommunens innsigelse vært rettet mot andre forhold eller den eneste innsigelsen til
forelagte sak, ville det vært hensiktsmessig å vurdere om kommunen skulle påklage innsigelsen
på grunn av overstått frist.

Konklusjon
Det konkluderes med at både fylkesmannen og fylkeskommunen har oversett definisjonen av
utregning av tetthet i ATP Haugalandet (Retningslinjer for boligbygging punkt 12, og
Definisjoner: Beregning av boligtetthet side 43), samt ATP`ens punkt 13 Differensiert
boligstruktur. Kommunen og utbyggere må kunne forholde seg til at definisjonene i ATP
Haugalandet også gjelder for overordnete myndigheter, selv når dette nødvendigvis ikke
fremmer deres interesser.
Karmøy kommune skal som planmyndighet sørge for at områder blir utbygd med bokvalitet i
henhold til målene i Folkehelseloven. Et ensidig fokus på å oppnå en tetthet som ikke er tilpasset
de sosiale og demografiske dimensjonene i området strider mot kommunens oppgaver ovenfor
sine innbyggere som planmyndighet.
Kommunalsjef teknisk anbefaler at det avholdes drøftingsmøte med innsigelsesmyndighetene.
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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.

Offentlige uttalelser:
Haugland Brann- og Redning IKS, 15.01.20
Brannvesenet viser til «Retningslinjer for ivaretakelse av behov ved innsats fra brannvesenet».
Dersom retningslinjene følges har ikke brannvesenet ytterligere kommentarer.
Vi ber om at det settes rekkefølgekrav i planbestemmelsene:
«Krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr må være på plass før
en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.»
Kommunalteknisk sjef sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk går ut i fra at brannvesenet mener at «dokumentasjon til at krav til
slokkevann og oppstillingsplass… etc.» er hva som er ment, siden kravene ligger i lov og
forskrift allerede (plan- og bygningslovens § 27 – 1, byggesaksforskriften § 6 – 4 bokstav
g), og det ikke vil være hensiktsmessig å ramse dem opp i en byggesak uten å
dokumentere at kravene er oppfylt. Slokkevann er ellers noe som skal avklares i
plansaken, og det er ikke kommet frem at det skal være et problem i denne saken.
Dette er heller ikke et rekkefølgekrav, men en fellesbestemmelse omfattende alle
beboelsesenheter innenfor planområdet. Kommunalsjef teknisk foreslår at en
fellesbestemmelse med følgende ordlyd legges til i planbestemmelsene:
«Dokumentasjon til at krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og
utstyr oppfylles må være vedlagt byggesaken.»
Denne bestemmelsen vil komme i tillegg i § 1, som allerede dekker krav til at
brannvannskapasitet dokumenteres, der i teknisk plan.
Mattilsynet, 16.01.2020
Mattilsynet har ingen ytterligere kommentarer til saken på dette nivå i planprosessen.

Fylkesmannen i Rogaland, 24.01.20
Fylkesmannen har innsigelse til at detaljplanen har for lav boligtetthet sett opp mot nasjonale og
regionale føringer for arealplanleggingen. Planen er i strid med Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging.
Fylkesmannen har ellers faglig råd om at planen bør sikre større areal til felles uteoppholdsareal
og lek i tråd med regionale føringer og kommuneplanen.

Fylkesmannen har ellers faglige råd om å vurdere naturbaserte løsninger for
overvannshåndtering for å få en bedre sikkerhet mot flom og øke blågrønn faktor i planen.
Forslagsstillers kommentar:
Forslag har sendt inn tilsvar til innsigelsen. Det ligger ved saken.
Kommunalteknisk sjef sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk viser til sin vurdering av tetthet og parkering i saksfremlegget. Det
vises til at offentlige areal i dette planforslaget, per definisjon i ATP Haugalandet og
SAK10 ikke skal medregnes, da de kun er offentlige veiareal og ikke internveier.
Lek- og uteoppholdsareal er oppfylt i henhold til ATP Haugalandet. Det er derimot
akkurat oppfylt, og oppfyller ikke Karmøy kommunes strengere krav til areal til lek- og
uteopphold. Dette er kompensert for med større kvalitet på arealene enn det som er de
vanlige kravene.
Overvannshåndteringen er avklart i plan, se tilsvar fra forslagstiller.
Rogaland Fylkeskommune, 20.02.20
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til tetthet for boliger.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagstiller har kommet med tilsvar til innsigelsen. Det er vedlagt saken.
Kommunalteknisk sjef sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk viser til gjennomgangen i saksfremlegget. Det vises til at per
definisjon i ATP side 43 er mål som er satt på figur 2 i fylkeskommunens saksutredning
feilplassert. Det pekes også på at fylkeskommunen har nevnt mange sentrumsfunksjoner i
nærhet til planområdet, men ikke tatt høyde for at det kommer klart frem i saken at det i
nærheten til planområdet også finnes et godt utvalg leiligheter.
Det er også uheldig at fylkeskommunen fremmer innsigelse på bakgrunn at de mener
tettheten bør være større, uten at dette er i samsvar med overordnet plan (ATP). Dette gjør
det umulig for kommunen og utbyggere å forholde seg til når fylkeskommunen finner det
for godt å fremme en annen innsigelse med samme forhold.

Private merknader:
Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid, 27.12.19
Merknaden viser til § 52 i planbestemmelsene, og hevder videre at planen er i strid med plan- og
bygningslovens § 27 – 1 på grunn av planbestemmelse 52.
Kommunalteknisk sjef sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk påpeker at Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid selv påpeker i
merknaden at § 27 – 1 fastsetter at en bygning ikke må føres opp eller tas i bruk til

opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til godkjent
drikkevann og nok slokkevann. Dette dekkes dermed automatisk av plan- og
bygningsloven, i og med at kommunen ikke kan godkjenne en byggesak hvor dette ikke
er ivaretatt. Krav som allerede er satt i lov eller forskrift gjentas ikke i plansaker, men man
kan stille krav til dokumentasjon (planbestemmelsene § 1).
Dersom man leser § 52 i planbestemmelsene, står det der følgende:
«Ved trinnvis utbygging skal alltid va – anlegg for hele planområdet, omsøkte boligers adkomst og
parkering, inntilliggende gangveier, fortau o_F1, trafikksikringstiltak for myke trafikanters
kryssing av Norheimsvegen, felles uteopphold f_UTE1 – f_UTE4, og felles renovasjon f_R1 være
ferdig opparbeidet og godkjent før nye boliger innenfor planområdet tas i bruk.»
Med andre ord sikrer denne bestemmelsen at plan- og bygningslovens § 27 – 1 følges ved
trinnvis utbygging, samt diverse andre krav til opparbeiding som ikke dekkes av plan- og
bygningsloven.

Kristian Lindås Sørensen, 28.01.2020
Merknaden omfatter temaer som er rettet mot forelagte detaljreguleringsforslag,
trafikksikkerhetsplanen og kommuneplanen. Her er bare gjengitt det som har betydning for
forelagte plansak. De andre temaene må behandles i de separate sakene, når
trafikksikkerhetsplanen og/eller kommuneplanen eventuelt blir rullert.
Merknaden viser til uttalelse fra Statens vegvesen til oppstart av planarbeidet, særlig til at
Norheimsvegen er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter.
Videre bemerkes det at kommunen må tenke langsiktig og bedre trafikksikkerheten for hele
området. Norheimsvegen må sikres med nødvendige trafikksikringstiltak og en helhetlig løsning.
Det vises til at Norheimsvegen er skolevei, samt vei til Hestmyr idrettsanlegg og kulturhus.
Det er ønske om tilrettelagte krysningsmuligheter, og det vises til tre krysningsmuligheter (disse
ligger utenfor planområdet og er punkter som er bedre rettet mot en trafikksikkerhetsplan).
Merknaden viser til at det er ønskelig med tiltak for å øke andelen gående og syklende for å
redusere trafikkbelastningen og støyforholdene langs Norheimsvegen.
Det stilles tre spørsmål direkte til planarbeidet:
 Hva legges det i «trafikksikringstiltak for myke trafikanters kryssing av Norheimsvegen?»
 Hvor kryssingen(e) er tiltenkt?
 Hvilken utførelse kryssingen(e) vil få?

Kommunalteknisk sjef sin kommentar:
Skilting, belysning, opphøyde fortau, busstrafikk, fartsreduksjon etc. er ikke tema som tas
opp til behandling i plansaken. Disse må rettes mot trafikksikkerhetsplanen eventuelt mot
ansvarlige for rutebiltrafikken.

Kommunen kan ikke kreve at forelagte planforslag løser trafikkproblemene for hele
området. Kommunen kan kun kreve at planforslaget løser de eventuelle problemer
tiltaket/ene er utløsende faktor for. Forelagte planforslag legger til rette for myke
trafikanter langs planforslagets grenser, samt kryssing til Hestmyrvegen. Hvor
krysningen vil komme eksakt er ikke avgjort, men den vil komme i forbindelse med
overgang fra fortauet i forelagte planforslag til Hestmyrvegen.
Kryssingen blir ikke detaljprosjektert i planarbeidet. Detaljprosjekteringen av krysningen
blir gjort i forbindelse med byggesaken og teknisk plan. I detaljprosjekteringen av
krysningsløsningen vil det bli avgjort hvilke trafikksikringstiltak for myke trafikanters
kryssing av Norheimsvegen som er nødvendige.
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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
Forslagsstiller:

Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS
PB 29 Sentrum
5501 Haugesund
Kontakt: Mona Fågelklo, tlf. 52 70 08 10, mail: m.fagelklo@abhb.no

Tiltakshaver:

Odd Hansen Prosjekt AS
Sundvegen 20
4250
Kopervik

Planinitiativ:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge eiendommen 148/1042 for etablering av
konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

Hjemmelshavere i planområdet:
Hjemmelshaver av eiendommene som inngår i planområdet er:
- 148/1042 – Norheim Handelspark AS
- 148/947 - Norheim Handelspark AS
- Del av 148/121- Eilerås Liv Solvår
- Del av 148/59 – Lande Bernt Karl
Det er inngått opsjonsavtale med hjemmelshaver av 148/1042, Norheim Handelspark AS,
slik at Odd Hansen Prosjekt AS har anledning å tilrettelegge planområdet for utbygging.
Norheim Handelspark AS har inngått avtale med hjemmelshaver av 148/121 og 148/59 for å
få tilgang til arealer som er påkrevd for gjennomføring av denne plan.

Bilde: Påkrevde arronderinger Kilde: Ark. BHB AS

Vurdering KU:
Kommunen har vurdert at det ikke antas å være behov for konsekvensutredning da
planforslaget er i tråd med kommuneplanen og faller ikke under tema listet i vedlegg II
etter §§ 8 og 10 i konsekvensutredningsforskriften.

Kapittel 2: Planprosessen
Oppstartsmøte:
Det ble avholdt oppstartsmøte med Karmøy kommune den 28.08.2018, jfr. møtereferat
vedlegg 1.

Varsling:
Varsel ble utsendt den 02.11.2018, med frist for innspill 15.12.2018. Varslingsmateriale er
vedlagt, jfr. vedlegg 2.

Bilde: Varselkart Kilde: Ark. BHB AS

Merknader som kom inn ved varsel om oppstart med tilsvar:
Statens vegvesen 10.12.2018 – vedlegg 3
Statens vegvesen viser til brev datert 25.10.2018. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Planarbeidet
er i samsvar med kommuneplanen.
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 for
vegtransport.
Planområdet har adkomst fra kommunal veg, via rundkjøring i fv. 873. Statens
vegvesen sine interesser i området er i knyttet til fylkesvegen og sektoransvaret for
trafikksikkerhet. Vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som vegeier,
og som fagmyndighet med ansvar for vegtransport.
Planarbeidet gjelder ikke areal som grenser til fylkesvegen og vil ikke medføre
vesentlige endringer i trafikkforholdene på dette vegnettet.
Norheimvegen er dårlig tilrettelagt for myke trafikanter. Det framgår av
oppstartsvarselet at det skal tilrettelegges for fortau langs planområdet og kryssing
for myke trafikanter. Norheimvegen vil bli skoleveg for barn fra nytt boligområde.
Statens vegvesen gir faglig råd om å sikre med rekkefølgekrav at det etableres en
trygg og sammenhengende løsning for gående fram til skole og idrettsanlegg.
Statens vegvesen har ikke andre merknader til planarbeidet.
Kommentar:
Planbestemmelser §§ 50 - 52 ivaretar at det er etablert trygge gangforbindelser før det gis
brukstillatelse til boliger i planområdet.

Fylkesrådmannen - Kulturavdelingen dat. 20.11.2018 – vedlegg 4
Fylkesrådmannen viser til varsel om oppstart av planarbeid – føremål konsentrert
småhusbebyggelse på Norheim, Karmøy kommune.
Fylkesrådmannen har vurdert det varsla planområdet som sektormyndigheit
innanfor kulturminnevern.
Ut frå ei vurdering av området ved hjelp av kart, flyfoto og søk i
kulturminnedatabasar, kan vi ikkje sjå at det vil vere konflikt med automatisk freda
kulturminne (kulturminne som er eldre enn 1536 og freda i medhald av Lov om
kulturminne) når byggearbeida startar. Det vart i 2016 gjennomført ei
kulturhistorisk registrering på nabomarkene i nord, gnr 148 bnr 1038 m.fl. Det vart
ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne ved denne undersøkinga og
potensialet for å finne noko på gnr 148 bnr 1042 reknar vi såleis som lågt.
Vi har såleis ingen merknader til det no varsla planområdet, utover at ein under
opparbeidinga av området prøver å unngå inngrep i /skade på eventuelle
kulturlandskapstrekk som steingardar, eldre vegar/stiar, bakkemurar, tufter m.m.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at sjølv om det pr. i dag ikkje er kjent
automatisk freda kulturminne i planområdet, må eventuelle funn ved
gjennomføringa av planen straks bli melde til Rogaland fylkeskommune, og alt

arbeid må stansast inntil vedkommande myndigheit har vurdert/nærare
dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Kommentar:
I grense mellom eiendommene 148/1042 og 148/59 ligger det et nyere tids kulturminne, et
steingjerde, som er ønskelig å ivareta. Foten på steingjerdet som ligger mot 148/1042 er i
planprosessen innmålt for å fastsette dets beliggenhet. I plankartet er det avsatt hensynssone
H570_1, med tilhørende planbestemmelse § 48. I bestemmelsen er fastsatt at steingjerdet skal
tilstrebes bevart ved byggemodning av planområdet.
For øvrig er det i planbestemmelser § 4 er sagt;
”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 (jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).”

Fylkesrådmannen - Regionalplanavdelingen dat. 07.12.2018 – vedlegg 5
Saken gjelder etablering av bolig. Planområdet omfatter totalt 15 dekar. Området er
i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse.
Fylkesrådmannen viser til referat fra oppstartsmøtet og er enig i punktene som blir
tatt opp her. Vi vil særlig fremheve tema som boligtetthet, krav til uteoppholdsareal
og lekeplasser og forutsetter at disse temaene blir ivaretatt i tråd med retningslinjer
i regional plan for areal og transport på Haugalandet.
Vi registrerer at planen som er utarbeidet så langt legger opp til en tetthet på 3,4
boliger pr dekar. Fylkesrådmannen minner på at regional plan gir krav om 4-8
boliger for det aktuelle planområdet. Området ligger nær Norheim sentrum, og
også tett inntil kollektivakse. Dette er moment som taler for å også vurdere en
tetthet høyere enn minimumskravet på 4 dekar pr bolig.
Fylkesrådmannen vi videre peke på at det bør etableres en trygg og
sammenhengende løsning for gående til skole og idrettsanlegg.
Kommentar:
Planforslaget legger opp til tre ulike boligtypologi; firemannsboliger, rekkehus og frittstående
eneboliger. Skulle en valgt å tilrettelegge planområdet for lavblokker eller lignende så ville
prosjektet blitt veldig likt boligområdet Spannalia beliggende rett nord for dette området.
Spannalia er et område som består av lavblokker med leiligheter. Her foregår en del re-salg
som er vurdert å ivareta markedet på dette plan.
Tettheten i planområdet slik som det er planlagt er på ca. 3,4 boenheter/daa som er vurdert
som en passende gjennomsnittlig tetthet for et planområde som ligger ca. 700 – 900 m fra
områdesenteret Norheim. ATP har en anbefalt norm på min. 4 -8 boliger/daa innenfor ca.
750 m fra Norheim sentrum, og 2,5 bolig/daa for øvrig. Kravet til tetthet må sees i forhold til
tomtens størrelse, utforming, terreng og stedets karakter for øvrig. Planlagt boligstruktur i
planområdet er differensiert fra eksisterende boligstrukturer i nærområdet, samtidig som den
bidrar til en god overgang fra et rent villaområde og til høyere utnyttede arealer.

De forskjellige boligtypologiene det tilrettelegges for i planområdet muliggjør det å tilby
boliger i forskjellige prisklasser og til forskjellige familiekonstellasjoner, slik at det internt i
boligområdet med nærområde oppstår en mikset demografi. Planområdets nærhet til
barnehage, skole, idrettsanlegg og kollektivknutepunkt gjør at det antas å være en god plass
for barnefamilier å etablere seg. Bebyggelsen med sin boligtetthet og høyde er vurdert å være
en fin overgang fra eksisterende frittliggende eneboligområde i sør til noe mer konsentert
bebyggelse i planområdet.
Barn- og unges oppvekstvillkår er tillagt stor vekt. Størrelse på uteoppholdsareal er i tråd
med ATP:s krav, men er i konflikt med krav i kommunens norm. ATP:s krav til
uteoppholdsareal/lek for området er 53 boenheter x 30 kvm + 1500 kvm = 3090 kvm.
Retningslinjer i kommunens norm er 53 x 75 kvm =3975 kvm. Planområdet kan
dokumentere 3054 kvm lek/fellesareal. Kvalitet på uteoppholdsområdet skal kompensere for
kvantitet. Utearealenes potensiale for innredning er illustrert vha. en utomhusplan som er
gjort retningsgivende for innredning av uteoppholdsområdet, jfr. vedlegg 11. For ytterligere
omtale av uteopphold, jfr. pkt. Kapittel 5 Planforslaget - Bebyggelse og anlegg i denne
beskrivelse.
Rekkefølgekrav i planbestemmelser §§ 50 - 52 ivaretar at det blir etablert trygge
gangforbindelser før det blir gitt brukstillatelse til boliger i planområdet.

Fylkesmannen dat. 13.12.2018 – vedlegg 6
Vi viser til deres oversending fra 25. oktober.
Saken gjelder varsel om oppstart av privat detaljregulering på overnevnte eiendom
i Karmøy kommune. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.
Videre planarbeid må skje i tråd med overordnede føringer i gjeldende kommuneog regionalplan. Plankart og tilhørende bestemmelser må sikre tilstrekkelig
lekeareal med god kvalitet og grøntområde i tråd med nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging. Vi viser også til rikspolitiske retningslinjer for
barn og unge. Det er også viktig at det blir lagt vekt på landskapstilpasning og
estetisk gode planløsninger.
Planen må vurderes etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven, jf. lovens § 7.
Kommentar:
Planforslag som legger opp til bolig i tråd med kommuneplanen.
Jfr. kommentar gitt Fylkeskommunen mht. forholdet til overordnede føringer.
Det er utarbeidet illustrerende perspektiver og snitt for å vurdere landskapstilpassing og
estetikk, jfr. vedlegg 8 og 9.
Naturbase er sjekket. Det forekommer ikke arter av nasjonal forvaltningsinteresse.
Mattilsynet ber i innspill til planarbeid om at det blir tatt hensyn til smitte som kan gi

planteskade. Ved henvendelse til Mattilsynet er det informert om at det er påvist forekomst
av PCB-smitte i planområdets nærområde, på Spanne.
Det antas at ytterligere vurdering iht. naturmangfoldlova §§ 8-12 ikke skal være nødvendig.
Planbestemmelse §§ 3, 5 og 49 skal ivareta forsvarlig utbygging mht. både naturmangfold og
matjord.

Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Hauglandet 09.01.2019 – vedlegg 7
Viser til varsel om planarbeid - Nordheimsmarka.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Hauglandet ber om at planen oppfyller
kravene til sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann
for boligene som blir en del av planen,jf. forskrift om vannforsyning og drikkevann
(drikkevannsforskriften).
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/risik
o_for_spredning_av_planteskadegjorere_og_floghavre_i_forbindelse_med_anleggs
arbeid.22145
Kommentar:
Helsemessig trygt drikkevann for boligene sikres ved tilkobling til offentlig nett.
Opparbeidelse skjer iht. godkjent teknisk plan. VA:n skal være ferdig opparbeidet og godkjent
før nye boliger i planområdet tas i bruk, jfr. planbestemmelser §§ 1, 50 og 52.
Mattilsynet er kontaktet for sjekk av sine databaser. Det er pr. dd. ikke registrert PCN-smitte
på eiendommen 148/1042. Registrene gir en oversikt over hvilke eiendommer det er gjort
funn på, men det er dermed ikke sagt at det ikke kan forekomme på eiendommer som ikke står
på listene.
For å sikre forsvarlig håndtering av matjord så er det i bestemmelse § 3 er det sagt; ”Matjord
skal ivaretas vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrolleres for PCN-smitte,
samt kontrolleres iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg
1. Ved søknad om deponering av matjord skal vedlegges rapport utført av fagkyndig. Ved
funn av PCN-smitte eller andre fremmede arter iht. Forskrift om fremmede organismer
vedlegg 1, skal fagkyndig utarbeide en tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om
deponering, jfr. også § 49.”
I bestemmelse § 49 er det sagt; ”Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av
kommunen v/landbruksavdelingen og naturforvalter før det gis igangsettingstillatelse til
gjennomføring av planen.”

Kapittel 3: Planstatus:
Fylkeskommunale planer:
ATP – Regional plan for areal og transport på Haugalandet har norm på 4-8 boliger/daa i
dette området. Området er sentrumsnært og prioritert for fortetting.
Kommentar: Planlagt tetthet i planområdet er ca. 3,4 boenheter/daa som er en passende
gjennomsnittlig tetthet for et planområde som ligger ca. 700 – 900 m fra områdesenteret Norheim.
ATP har en anbefalt norm på min. 4 -8 boliger/daa innenfor ca. 750 m fra Norheim sentrum, og 2,5
bolig/daa for øvrig. Kravet til tetthet må sees i forhold til tomtens størrelse, utforming, terreng og
stedets karakter for øvrig. Planlagt boligstruktur i planområdet er differensiert fra eksisterende
boligstrukturer i nærområdet, samtidig som den bidrar til en god overgang fra et rent villaområde og
til høyere utnyttede arealer. De forskjellige boligtypologiene i planområdet med dets nærområde
muliggjør det å tilby boliger i forskjellige prisklasser og til forskjellige familiekonstellasjoner, slik at
det internt i boligområdet oppstår en mikset dermatologi. Disse faktorer samlet gjør at en vurderer
tettheten som planforslaget legger opp til som passende for stedet.
Kommuneplanen for Karmøy 2014 – 2023:
I gjeldende arealdel i kommuneplanen er området vist som fremtidig boligformål.
Området er belagt med krav om reguleringsplan i henhold til kommuneplanbestemmelse
1.1 bokstav a.
Kommentar: Formålet i kommuneplanen er i tråd med planinitiativet som tilrettelegger for
forskjellige typologi av bolig med tilhørende anlegg.

Bilde: Utsnitt av kommuneplanen. Kilde: Fonnakart

Gjeldende reguleringsplan:
Planområdet er uregulert.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2021:
Ett av målene i Karmøy kommune sin plan for idrett og fysisk aktivitet er at alle som
ønsker det skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon.
Kommentar: Planforslaget med sin lokasjon med gangavstand til friluftsområder og idrettsanlegg vil
vil bidra til oppfylling av Karmøy kommune sitt mål om å drive med idrett og fysisk aktivitet i form
av trening og mosjon.

Kommunedelplan for klima og energi 2017 – 2020:
Kommunedelplan for klima og energi setter fokus på klimatilpassning for å forebygge
materielle og helsemessige skader, herunder håndtering av overvann. Samtidig settes det
fokus på jordvern, nullvekst i personbiltransport, tilrettelegging for gange, sykkel og
kollektivt.
Kommentar: Odd Hansen Prosjekt AS har intensjoner om å etablere et boligområde med miljøfokus.
Boligene er prosjektert areal-effektive. Planinitiativet har fokus på god tilrettelegging for myke
trafikanter for å bidra til minst mulig økning i personbiltransport. Det er lagt opp til restriktiv
bilparkering. Det tilrettelegges for el-billading. Det er under vurdering bruk av nærvarmeanlegg,
varmepumpe og solpaneler på tak. Løsning er prinsippgodkjent av ENOVA.

Trafikksikkerhetsplan 2018 – 2021:
Trafikksikkerhetsarbeidet i Karmøy har som mål å øke andel barn og unge som har
trafikksikker skoleveg, øke andelen gående og syklende uten å øke andel ulykker, skape
trygge og aktive nærmiljø for alle.
Kommentar: Planinitiativet har som mål å utbedre trafikksikkerheten i planområdet og dets
nærområde. Det tilrettelegger for trygge løsninger for myke trafikanter internt og til/fra planområdet
vha. interne bilfrie ganglinjer, fortau langs Norheimvegen, trafikksikringstiltak for trygg kryssing av
Norheimvegen (skolevei).

Tilgrensende planer er:
Tilgrensende planer er plan nr. 5079, 533 og 544.

Bilde: Tilgrensende planer. Kilde: Fonnakart

Pågående planarbeid:
Det er pågående planendring for plan nr. 5079.

Kapittel 4: Dagens situasjon

Planområdets beliggenhet:
Planområdet ligger på fastlands-Karmøy, på Norheim, nord for Norheimvegen, sør for
veien Norheimmarka og øst for gravlunden.

Bilde: Oversikt over planområdet med sosial infrastruktur. Utsnitt av Fonnakart, revidert av Ark. BHB AS.

Adkomsten:
Kjøreadkomstene til planområdet vil bli lagt fra ny vei Norheimmarka beliggende nord for
planområde for ikke å merbelaste Norheimvegen. Gangadkomstene fra planområdet vil
knyttes opp mot fortau både i nord og sør.

Eksisterende bebyggelse i og rundt området:
På planområdet står det en utdatert enebolig og noen grunnmurer med adresse
Norheimvegen 68. I planområdets nordøstre del står det en nylig etablert trafo med
tilkomst for vedlikehold fra veien Norheimmarka. For øvrig er eiendommen ubebygd. Sør
for planområdet ligger det et eneboligområde som er antatt etablert på 60 – 70 tallet. I nord
ligger det et nytt næringsområde. Her er bla. under oppføring en kristen videregående
skole og et bygg for trampolinepark.

Topografi, grunnforhold, forurensning, vegetasjon og naturmangfold:
Planområdet er tilnærmet flatt med noe stigning mot øst. Det ligger på samme høyde som
tilgrensende veier Norheimvegen og Norheimmarka.
Det er foretatt grunnundersøkelse, jfr. vedlegg 13. Grunn er stabilt fjell med 20 – 40 cm
matjord, 20 – 30 cm sandjord og noen steder 25 cm drenert hard leire over fjell. Noen
plasser går sandlaget ned til fjellet.
Arealet har vært brukt som landbruksareal. Det antas ikke å forekomme
grunnforurensning.
Markvegetasjonen i planområdet er gras. Arealet er registrert som fulldyrket mark/fast
barmark.

Bilde: Utsnitt av markslagskart. Kilde: Karmøy kommune

Naturbase er sjekket, jfr. utsnitt. Det forekommer ikke arter av nasjonal
forvaltningsinteresse. Mattilsynet ber i innspill til planarbeid om at det blir tatt hensyn til
smitte som kan gi planteskade. Ved henvendelse til Mattilsynet er det informert om at det
er påvist forekomst av PCB-smitte i planområdets nærområde, på Spanne.

Bilde: Utsnitt av naturbase. Kilde: Miljødirektoratet

Solforhold:
Planområdet er åpent og har godt lysinnfall fra alle himmelretninger.

Kulturminner:
Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner i området. Øst for planområdet, i grense
mot 148/59 står det et nyere tids kulturminne, et steingjerde. Dette er et dobbelt steingjerde
som følger en gammel gardsvei. Det er ønskelig å ivareta.

Bilde: Gardsvei med steingjerder. Kilde: Ark. BHB AS

Teknisk infrastruktur:
Det ligger en kommunal ledningstrase lengst sørvest i planområdet, jfr. bilde nedenfor.
Denne må legges om ved utbygging, jfr. teknisk skisse vedlegg 12.

Bilde: Utsnitt av teknisk skisse - ledningskart. Kilde: Teknisk skisse

Det ligger en ny trafo i planområdets nordøstre hjørne.
Det ligger kollektivlommer i Norheimvegen og fv. 873. Alle i gangavstand fra
planområdet.
Det mangler fortau langs planområdets søndre side, langs Norheimvegen. Samtidig
mangler også trafikksikker kryssing av Norheimvegen. Dette kryssningspunktet er en del
av skoleveien, både til Norheim barneskole, idrettsanlegg og friluftsområdet
Norheimskogen. Skoleveien er ellers vurdert som trygg da den følger lite trafikkerte
boliggater.

Sosial infrastruktur:
Gangavstand fra planområdet til nærbutikken Rema, som ligger på Oasen kjøpesenter er
ca. 700 m.
Norheim barneskole ligger i gangavstand ca. 500 m fra planområdet. Vormedal
ungdomsskole med svømmehall og idrettsanlegg ligger på Vormedal. Elevene
transporteres dit med buss.
Det ligger to barnehager lokalt; Espira Karmsund barnehage og Norheim barnehage. Espira
Karmsund barnehage ligger ca. 400 m fra planområdet, mens Norheim barnehage ligger
noe lenger vekk ca. 1 km fra planområdet.

Barn- og unge:
Barn- og unge har ikke brukt planområdet da dette vært brukt til landbruksareal. Derav vil
det ikke være behov for å dokumentere erstatningsareal for barns lek.

Området har gangavstand til idrettsanlegget ved Norheim skole og friluftsområdene i
Norheimskogen.

Støy:
Jfr. støyrapport dat. 27.06.2019 utarbeidet av ApiAku Lars Oftedahl, vedlegg 15
Planområdet er støybelagt fra Norheimvegen.

Bilde: Støysonekart, beregningshøyde 1,8 m.
Kilde: Støyrapport dat. 27.06.2019 utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal

Kapittel 5: Planforslaget
Overordnet ide:
For å kunne tilby ulike typologier har tiltakshaver tilrettelagt planområdet for en 2- og 3etasjers bebyggelse bestående av firemannsboliger, rekkehus og frittstående eneboliger.
Dette bidrar til en fin overgang fra den eksisterende 1960/1970-talls eneboligbebyggelsen
beliggende sør for planområdet.
Ett av grepene for å tilrettelegge for et boligområde med trygt og godt boligmiljø er å legge
bebyggelsen med ”ryggen” mot veiene Norheimmarka og Norheimvegen for å skjerme
uteoppholdsarealer mot trafikkstøy. Uteppholdsarealene er lagt sentralt for all bebyggelse,
lett tilgjengelig for barn og lett synlig fra flest mulig av boligene. Samtidig har det vært
viktig å tilrettelegge for minst mulig kjøring internt i planområdet ved at felles p-plasser er
lagt direkte ved hovedadkomster.

Trafikksikkerhet er i fokus. Det er vist fortau langs Norheimvegen og det skal etableres
trygg kryssing av Norheimvegen, som er skolevei, vei til idrettsanlegg og friluftsområder.
Internt i boligområdet skal det etableres gangadkomster sperret for bilkjøring. Også
gatetunet skal bidra til økt trafikksikkerhet som ved hjelp av sin utforming/innredning skal
redusere farten til biltrafikken sterkt.

Arealbruk:

Bilde: Plankart Norheimmarka. Kilde: Utarbeidet av Ark. BHB AB

Formål

Areal

Boligbebyggelse

9981,5

Uteopphold/lek

2367,2

Trafo

78,0

Renovasjon

32,0

Kjøreveg

1130,6

Fortau

880,7

Gangadkomst

612,4

Annen veggrunn

506,5

Gatetun

1449,1

Parkering

1212,7

Grøntstruktur

188,8

Sammenlagt

18439,5
18,4 daa

Bebyggelse og anlegg:
Planområdet er totalt 18,4 daa. Når offentlige areal er tatt vekk gjenstår 15,8 daa. Antall
boenheter er 53. Tettheten blir da ca. 3,4 boenheter/daa. En enda høyere tetthet ville krevd
en annen boligtypologi (til dømes leilighetsbebyggelse) enn hva som er vurdert som
ønskelig å kunne tilby i dette området som ligger i overgangen fra et villaområde. Ca. 400
m øst for planområdet ligger et nytt boligområde «Spannalia», som er et leilighetsområde.
Dette er vurdert å ivareta områdets marked på leilighetssiden med sitt re-salg.
BK1 – BK3 er tilrettelagt for konsentrert småhus i form av firemannsbolig i 2 etasjer med
maks. gesimshøyde på 7 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
BK4 er tilrettelagt for konsentrert småhus i form av rekkehus i 3 etasjer med maks.
gesimshøyde på 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. I BK4 skal etableres min. 8 kvm
vestvendt terrasse i 3.etasje.

BK5 – BK6 er tilrettelagt for konsentrert småhus i form av rekkehus i 2 etasjer med maks.
gesimshøyde på 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
BF1 – BF3 er tilrettelagt for frittliggende småhus i 2 etasjer + delvis overbygget takterrasse
med maks. byggehøyde på 9,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng. I BF2 – BF3 skal det
etableres min. 8 kvm privat uteoppholdsareal på terreng vendt mot fellesområdet.
Grad av utnytting er satt for hvert av byggeområdene og fremgår av plankartet.
Byggegrenser mot offentlig veigrunn er satt til 3 m hvor det er fortau, med unntak av hvor
boder og trafo ligger mot veien Norheimmarka i nord. Langs vei i vest som mangler fortau
er byggegrensen satt til 5 m. Hvor det ikke er satt byggegrense kan det bygges inntil
formålsgrense. Av § 6 fremgår ytterligere tiltak som kan ligge utenfor satte byggegrenser.
Estetisk skal de forskjellige byggeområdene/bygningstypologiene i planområdet gis et
felles uttrykk ved bruk av volum, material- og fargevalg som harmonerer. Fasaderekker
vendt mot veiene Norheimmarka/Norheimvegen i område BF1 – BF3 skal tilstrebes å ha
variasjon i volumoppbygging, eller i material-/fargevalg for ikke å fremstå som en
monoton bygningsrekke.
Perspektiver (vedlegg 8) og snitt (vedlegg 9) dokumenterer at volumene tilpasser seg godt
til høyde på eksisterende veier, landskapet og bygningsmiljøet disse legges inn i.
Soldiagrammer (vedlegg 10) viser at minimum 50% av uteoppholdsarealer har gode
lysforhold kl. 15.00 på høst-/vårjevndøgn.

Bilde: Perspektiv sett fra nordvest. Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Snitt fra sett fra vest mot øst. Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Soldiagram vår-/høstjevndøgn kl. 15.00. Kilde: Ark. BHB AS

Oppsummering uteopphold:

Formål
Felles uteopphold (ekskl.
nærlek)
Nærlek

Kommunens
norm krever
53 boenheter x 30
kvm = 1590 kvm

Planforslag
dokumenterer

53 boenheter x 20
kvm = 1060 kvm

Felles uteopphold (inkl.
nærlek)

Offentlig kvartalslek

ATP krever

53 boenheter x
30 kvm = 1590
kvm
53 boenheter x 25
kvm = 1325 kvm

1500 kvm

Uteopphold inkl. nærlek/
kvartalslek, jfr. arealer merket
med rød farge i bilde
nedenfor

2367 kvm

Bilfritt gatetun f_GT2 og
gangadkomst f_G2 internt i
uteoppholdsarealet,
jfr. arealer merket med rød
farge i bilde nedenfor

687 kvm

Sum. uteopphold

3975 kvm

3090 kvm

3054 kvm

Bilde: Beregning uteoppholdsareal. Kilde: Ark. BHB AS

Krav til felles/offentlig uteoppholdsareal i ATP og Karmøy kommune sin norm utgjør
samlet 4 daa/3,1 daa areal i form av forskjellig type funksjoner. Planarbeidet dokumenterer
totalt ca. 3,1 daa felles uteopphold, her inkludert det bilfrie gatetunet og ganglinjer internt i
uteoppholdsområdet som inngår som en naturlig del av felles uteoppholdsareal.
Leilighet i BK1 – BK3, boenhet i BK4, bolig lengst sør i FS1 og boliger i FS2 – FS3 skal ha
tilgang til privat uteplass på min. 8 kvm. Dette er et krav som i kommunens norm i
utgangspunktet gjelder kun for leiligheter, så som boenheter i BK1 – BK3, men som her er
valgt å ta inn for annen type bebyggelse for å oppnå optimale lys-/lydkvaliteter på
uteoppholdsarealene for alle boliger. BK4 skal ha min. 8 kvm vestvendt privat terrasse i 3.
etasje for å få godt lysforhold på uteoppholdsarealet til forskjellige tidspunkt på dagen, jfr.
§ 14. Bolig lengst sør i BF1 og boliger i BF2 – BF3 skal ha min. 8 kvm støyfritt privat
uteoppholdsareal på bakkeplan vendt mot uteoppholdsområdet, jfr. § 8.
Det er gjort et estimat på sør-/vestvendte areal ekskl. terrasser, jfr. arealer merket med
grønn farge på bilde ovenfor. Disse arealene utgjør 1792 kvm kvalitativt uteoppholdsareal
som kommer i tillegg til øvrige areal.
Område f_UTE1 – f_UTE4 har en størrelse og utforming som gjør det ideelt å innrede som
samlingsplass for ulike alders- og funksjonsnivå. Arealet er samlet i et stort
sammenhengende tun som ligger sentralt i forhold til all bebyggelse i planområdet. Det
har tilkomst fra interne ganglinjer som er logisk og oversiktlig. Avstand fra bolig frem til

uteoppholdsområdet er innenfor 50 m gangavstand fra alle boliger. Dette er samstemt med
krav i ATP.
Felles uteopphold skal ha en innredning som er tilpasset ulike alders- og
funksjonsgrupper, jfr. planbestemmelser. Det gjør at området fungerer som en sosial
møteplass for alle. Ved utarbeidelse av retningsgivende illustrasjon er det gjort en
kvantitets-/kvalitetvurdering. For å kompensere for redusert uteoppholdsareal i forhold til
kommunens norm er det i planbestemmelser § 26 andre avsnitt stilt krav om høy kvalitet
på opparbeidelse, samtidig er illustrasjon dat. 08.10.2019 blitt gjort retningsgivende for
innredning av felles uteoppholdsområde og gatetun via planbestemmelser. I
uteoppholdsområdet er følgende funksjoner representert som retningsgivende; ballek,
sandlek, rollelek, klatrelek, føyselek og rutsjelek. Utstyret passer for alt fra små barn til
ungdommer. Det er plassert parkbenker som bidrar til at de voksne kan sette seg ned for å
møtes og delta i felleskapet i uteoppholdsområdet. Arealet skal gis parkmessig
opparbeidelse med belysning, beplantning og materialvalg som ivaretar prinsipp for
universell utforming, dvs. nødvendig belysning, allergivennlig beplantning, fast belegg på
gangveier, fast fallunderlag under utstyr som er tilpasset rullestolbrukere, plassering av
parkbenker på en slik måte at rullestol enkelt og inkluderende kan stilles opp ved siden
parkbenkene mv.

Bilde: Utsnitt retningsgivende illustrasjon. Kilde: Ark. BHB AS

Eiendomsforhold:
Alle fellesarealer som er felles for BK1 – BK6 og BF1 – BF3 vil bli eiet av rettshaverne i
planområdet i fellesskap. Disse vil ha vedlikeholdsplikt av anleggene.
Alle fellesarealer som er felles for rettshaverne i BK1 – BK3 vil bli eiet av disse i fellesskap.
Disse vil ha vedlikeholdsplikt av anleggene.
Alle fellesarealer som er felles for BK4 – BK 6 vil bli eiet av disse i fellesskap. Disse vil ha
vedlikeholdsplikt av anleggene.
Det nye offentlige fortauet inkl. offentlig annen veigrunn langs Norheimvegen vil bli
overført til Karmøy kommune.
Offentlig trafo vil bli overført til netteier.
Det vil være nødvendig å erverve del av 148/121 og 148/59 for å kunne etablere fortau langs
Norheimvegen. Haugaland Næringspark AS har inngått avtale med begge hjemmelshavere
mht. arealavståelse.

Samferdselsanlegg:
Etter krav fra kommunen i oppstartsmøte er det lagt inn et langsgående fortau i
Norheimvegen og trafikksikker kryssing av Norheimvegen. Fortau med kryssing skal
fungere som kryssing til skole, idrett og friluftsområder for myke trafikanter. Bredde på
offentlig veigrunn; Norheimvegen, fortau og annen veigrunn, er blitt avklart med
veiseksjonen i planprosessen. Kjøreveien skal ha 5,5 m asfaltert bredde og 1,0 m skulder
(som i dag), fortau skal ha 2,5 m asfaltert bredde og 0,5 m skulder.
I planbestemmelser er det satt som rekkefølgekrav at det skal etableres trafikksikringstiltak
i kryssingspunkt over Norheimvegen før det gis brukstillatelse til boliger i planområdet.
Valg av løsning og plassering av kryssningspunkt skal skje ved teknisk planlegging.
Etablering skal skje i henhold til godkjent teknisk plan.
Parkeringen i planområdet løses på følgende måter;
BK1 – BK3 parkerer på felles parkering f_P2 og har gangadkomst til boligene via
f_G1/f_G2. f_P2 betjener til sammen 12 boenheter som skal bruke parkeringen i fellesskap.
Det er avsatt 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet. Minimum 10% av plassene er avsatt for
funksjonsnedsatte. Dette er samstemt med vegnormen i Karmøy kommune.
BK4 – BK6 parkerer på felles parkering f_P1 og har gangadkomst til boligene via f_G2 og
f_GT2. f_P1 betjener til sammen 21 boenheter som skal bruke parkeringen i fellesskap. Det
er avsatt 1,25 parkeringsplasser pr. boenhet. Minimum 10% av plassene er avsatt for
funksjonsnedsatte. Dette er samstemt med vegnormen i Karmøy kommune.
BF1 – BF3 har kjøreadkomst via gatetun f_GT1. Disse parkerer en bil i egen carport, det
etableres i tillegg en biloppstilling ved siden av denne. Derav etableres 2

biloppstillingsplasser per boenhet som er samstemt med vegnormen i Karmøy. Carporter
skal tilrettelegges for el-billading. Det er tillatt å bruke gatetunet som snuareal.
Alle boenheter i planområdet vil ha tilstrekkelig areal til å parkere sykler ved egen dør.
Gatetun f_GT2 skal opparbeides som et sambruksområde for å øke kvaliteten på bomiljø og
ivareta trafikksikkerheten intern i planområdet. Som grunnlag for bestemmelser om
gatetun er det brukt «Trafikksikkerhetshåndboken» kapittel 3.4 Gatetun.
Det er i planbestemmelser § 35 satt krav til utforming av f_GT1:
- Gatetun skal skiltes som gatetun ved inn-/utkjøring.
- Fartsgrense i gatetunet skal skiltes 15 km/t.
- Inn-/utkjøring av gatetunet skal skje ved kryssing av kantstein.
- Kjørebanen i gatetunet som henvender seg mot f_P2, BK1, BK6, f_UTE1, f_UTE4 og
f_R1 skal ikke være rettlinjet. Gatetunsopparbeidelsen skal ha en glidende
overgang mot opparbeidelsen av områdene f_P2, BK1, BK6 og f_UTE1 – f_UTE4.
- Kjørebanen skal alltid ha min. 3,5 m kjørebredde for ivaretakelse av fremkomst for
utrykningskjøretøy/stor lastebil.
- I gatetunet skal det ikke være høydeforskjell mellom kjørebanen og andre arealer.
- Gatetunet skal ha visuelt fartsdempende tiltak i form av materialbytte med ca. 50
m:s mellomrom.
- Gatetunet inkl. overgangen til inntilliggende områder skal utstyres med møblering
og beplantning.
Illustrasjonsplan dat. 08.10.2019 er gjort retningsgivende for innredning av gatetun med
inntilliggende areal.

Teknisk infrastruktur:
For håndtering av teknisk infrastruktur vises det til teknisk skisse vedlegg 12.
Avfallshåndtering skal etableres som nedgravd renovasjon med tilkomst for tømming fra
f_GT1. Utforming av renovasjonspunkt skal dokumenteres avklart med renovatør.
Om renovatør ikke har systemer for etablering av nedgravd renovasjon ved tidspunkt for
søknad om tiltak tillates det etablert renovasjon på overflaten på samme sted. I slikt tilfelle
tillates brukt det areal som er påkrevd for etablering av overflatehåndtering.

Grøntstruktur:
Ved overflateparkeringer er det avsatt grøntstrukturer f_GR1 – f_GR5 for å sikre at
opparbeidelsen mellom veien Norheimmarka og parkeringsplassene ikke blir harde flater i
sin helhet. Grøntstrukturen skal gis parkmessig behandling.

Grøntstruktur (utenfor planens avgrensning):
Det ligger en offentlig tilgjengelig regional grøntstruktur i planområdets nærhet. Best måte
for å komme til denne er å gå skoleveien som nå blir trafikksikker. Ved
skolen/idrettsanlegget kan en gå rett ut i Norheimskogen som ligger som en del av den
regionale grøntstrukturen.

Universell utforming:
Prinsipp om universell utforming skal legges til grunn for planlegging av bygninger og
anlegg. Beskrivelse av prinsipp for universell utforming og eventuelle avvik fra gjeldende
forskrift skal redegjøres for ved søknad om tiltak.
Uteoppholdsområdet vil ha en universell tilkomst fra alle boliger. Gangadkomster vil ha
helling < 1:20, det vil være fast belegg på ganglinjer og under utstyr. Utstyr skal tilpasses
forskjellige funksjons- og aldersnivå. Beplantning skal være allergivennlig. Belysningen av
anlegget skal være tilstrekkelig.
Det er lagt opp til logiske forbindelseslinjer mellom parkering og boligen, mellom boligen
og uteopphold/lek, samt fra boligen og ut av planområdet.

Barn og unges interesser:
Det er vurdert at planens gjennomføring ikke medfører krav om erstatningsareal for barnog unge da planområdet i sin helhet vært brukt til landbruk.
Lek internt i området er lokalisert slik at den er lett tilgjengelig og trafikksikker for alle
brukergrupper. Den ligger inntil/med tilkomst fra gangvei, og har interne ganglinjer som
er logisk og oversiktlig. Lek vil bli skjermet for støy ved at bebyggelsen legges som en
barriere mot omkringliggende veier. For å komme til skole, idrettsanlegg og
friluftsområdene i Norheimskogen må Norheimvegen krysses. Her skal gjøres
trafikksikringstiltak, og dermed er barn- og unges interesser vurdert som ivaretatt.

Risiko- og sårbarhetsanalyse:
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. Målet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
ROS for planområdet fremkommer av eget skriv, jfr. vedlegg 16. Det er vurdert avbøtende
tiltak for radongass, nedbør, overvann, fremmede organismer/forurensning, viktige
landbruksområder, energiforsyning, telekommunikasjon, vannforsyning, avløpsanlegg,
støy, og ulykke med gående/syklende.

Miljøkonsekvenser:
Det er gangavstand til det meste av sosial infrastruktur. Parkering er restriktiv for å bygge
opp under kollektiv transport, da planområdet ligger inntil kollektivlommer. I
planbestemmelser er inntatt at carporter i BF1 – BF3 skal tilrettelegges for el-bil. Ved alle
boenheter er det mulig å parkere sykkel.
Ved planens gjennomføring må jordbruksjord omdisponeres. I planbestemmelser §§ 3 og
51 er lagt inn om at matjord skal kontrolleres for PCN-smitte og organismer iht. Forskrift
om fremmede organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1. Deponeringsplan for
matjord skal være godkjent av kommunen v/ landbruksavdelingen og naturforvalter før
det gis igangsetting av gjennomføring av planen.
Ing. John Alvseike har gjort et grovt estimat av mengde matjord i området, samt et grovt
estimat på hvor mye av dette som kan gjenbrukes ved byggemodning, jfr. vedlegg 14.
Overskuddsmasse som ikke brukes internt i planområdet vil bli forsøkt gjenbrukt i
landbruksøyemed. Det kan gjøres ved å inngå avtale med bonde/bondelag som kan bruke
matjorden ved utbedring av slåttemark eller ved nydyrking, alternativt levere til deponi
som ivaretar matjord for videre distribuering. Hva løsning som til slutt velges avhenger av
kvalitet på mold (smitte eller ikke?), samt hvor det på byggemodningstidspunkt foreligger
et behov for masser.
Nedenfor følger et omtrentlig arealestimat for ulike markslagstyper som pr. dd. ligger
innenfor omkringliggende eksisterende veier i planområdet, og som med dette planarbeid
transformeres til boligformål med tilhørende anlegg:

Markslag

Areal ca. daa

Fulldyrket

14,6

Fast barmark

1,9

Naturmangfold (ref. Naturmangfoldloven kapittel II. §§ 8 – 12):
Krav til kunnskapsgrunnlaget skal stå i forhold til sakens karakter og risiko for skade på
naturmangfold. Risikoen for skade vil være avgjørende for om det vil være nødvendig med
videre undersøkelser eller tiltak.
Naturbase er sjekket. Det foreligger ingen registreringer for planområdet. Planområdet
består av jordbruksarealer som kontinuerlig vært opparbeidet/i drift. Potensiale for funn
begrenses derfor, og dermed også risikoen for at planens gjennomføring vil kunne medføre
skade på naturmangfold. Mattilsynet er kontaktet for avklaring mht. PCN-smitte. Det er
opplyst påvist forekomst av smitte på fastlands-Karmøy. Det antas med dette at
eksisterende kunnskap er tilstrekkelig for å dekke kravet til kunnskapsgrunnlag.
I planbestemmelser §§ 3, 51 er lagt inn krav om at matjord skal kontrolleres for PCN-smitte
og organismer iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1.

Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av kommunen v/ landbruksavdelingen og
naturforvalter før det gis igangsetting av gjennomføring av planen.
I planbestemmelse § 5 er det lagt inn krav om at Karmøy kommune straks varsles og
arbeidet stanses inntil løsning er avklart med kommunen dersom man under planens
gjennomføring støter på arter/miljø som er fredet7vernet etter naturmangfoldloven.

Kulturminner:
Det ligger et nyere tids kulturminne, et steingjerde, i planområdets nordøstre grense. Dette
skal tilstrebes bevart ved byggemodning. Steingjerdet er vist i hensynsone H570_1 med
tilhørende bestemmelse om at bevaring skal tilstrebes, jfr. § 50.
Det er for øvrig ikke kjent automatisk freda kulturminner i området. 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 (jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd).

Støy:
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442, er vurdert og ivaretatt i
planforslaget. Støyfaglig utredning dat. 17.06.2019 utført av sakkyndig ApiAku Lars
Oftedal er gitt juridisk virkning gjennom henvisning i planbestemmelser § 8.
For område BF1 - BF3 må maksimalnivå på soverom og eventuelt støykrav til fasade/vindu
beregnes når plantegninger og fasader foreligger, før søknad om tiltak. Støyfri privat
uteplass på min. 8 kvm for bolig beliggende lengst sør i BF1 må etableres med lokal
skjerming 2,0 m høyde. Støyfri privat uteplass på min. 8 kvm for boliger i BF2 og BF3 må
etableres vendt mot uteoppholdsområdet slik at bebyggelsen fungerer som støyskjerm mot
Norheimsvegen.

Luftkvalitet:
Snikvegens fremskrevne ådt år 2028 er 2250. Kartfesting av luftkvalitet ved
arealplanlegging iht. retningslinjer T-1520 er dermed ikke aktuelt. Det vil hovedsakelig
være aktuelt i byområder med ådt > 8000.

Kriminalitetsforebygging:
Kriminalitetsforebygging som del av planarbeidet er hjemlet i Plan- og bygningsloven § 31, pkt. e og f. Planområdets hovedsamlingsplass/lekeplass ligger i område f_UTE1 –
f_UTE4 som er sentralt plassert i planområdet med utsyn fra stor del av boligene. Den skal
tilrettelegges som en sosial møteplass med sitteplasser og utstyr tilpasset forskjellige
alders- og funksjonsgrupper. Den skal være tilstrekkelig belyst. Lokaliseringen,
innredningen og lyssettingen av fellesarealene antas å virke kriminalitetsforebyggende.

Folkehelse:
Folkehelsen følger av Folkehelseloven § 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
”Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra
til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på
helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt,
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.”
Planens viktigste positive faktorer mht. folkehelse er vurdert å være:
- Restriktiv tilrettelegging av parkering.
- Gangavstand via gode forbindelseslinjer til all type sosial
infrastruktur, til friluftsområder, til kollektivtransport.
- Planområdet består av åpne fellesarealer/privateide arealer med godt
lys store deler av dagen.
- God bokvalitet i et område som støyskjermer seg selv vha.
bebyggelsen. Bokvaliteten forsterkes ved at bebyggelsen og
uteoppholdsarealene ved hjelp av sin lokalisering skaper trygge
trivelige tun og samlingsplasser som gir følelse av tilhørighet.
Plasseringen av uteopphold bidrar til et oversiktlig kriminal/mobbeforebyggende miljø da arealene er lett synlige og tilpasset
folk i forskjellig alders-/funksjonsnivå. Sosiale møteplasser
forebygger ensomhetsfølelsen når en enkelt kan gå ut internt i
planområdet og bli inkludert. Dette utjevner sosiale forskjeller og
helseforskjeller over tid.
En faktor som kan ha negativ innvirkning på befolkningens helse er vurdert å være
inntilliggende vei Norheimvegen i sør, som er en kilde til støy. Det vil bli utført tiltak på
fasader/vinduer om dette viser seg påkrevd. Støyfri privat uteplass på min. 8 kvm for bolig
beliggende lengst sør i BF1 må etableres med lokal skjerming 2,0 m høyde. Støyfri privat
uteplass på min. 8 kvm for boliger i BF2 og BF3 må etableres vendt mot
uteoppholdsområdet slik at bebyggelsen fungerer som støyskjerm mot Norheimsvegen.
Alle boliger i BF1 – BF3 får flott støyfritt uteoppholdsareal på takterrasser.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen:
Tiltakshaver for plansak vil ha et ønske om å inngå justeringsavtale eller utbyggingsavtale
med kommunen for å sikre kommunens deltakelse ved utbygging av offentlige anlegg
(fortau, trafikksikringstiltak i Norheimvegen, va). Når planforslag er vedtatt vil dette tema
vurderes sammen med kommunen. Inngåelse av avtale er en privatrettslig sak og er
dermed ikke noe som kan kreves inngått.

En direkte økonomisk konsekvens for kommunen vil være vedlikeholdsansvaret av de
offentlige anleggene.

Kapittel 6: Avslutning
Vedlagt er planforslag, plankart vedlegg 17 (pdf) og vedlegg 18 (sosi), sosi-sjekk av
plankart vedlegg 19. Bestemmelser vedlegg 20 (pdf) og vedlegg 21 (doc) følger plankartet.
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Norheimmarka, Norheim i Karmøy kommune – støyrapport.

Sammendrag
Utendørs støy fra veitrafikk er beregnet for planlagte bolighus på Norheimmarka, gårds- og
bruksnummer 148/1042 m.fl. på Norheim i Karmøy kommune. Figur 1 viser beliggenheten.
Lydnivået på felles uteområder vil ha tilfredsstillende lydforhold under anbefalt grenseverdi på
55 dB Lden på nesten hele feltet. Uteområder for husrekke nærmest veien ligger i mørk gul
støysone, 60 – 62 dB Lden. Takterrasser for eneboligrekker mot Norheimvegen vil gi privat
uteareal med tilfredsstillende støyforhold under 55 dB Lden. Det vil også bli etablert privat
uteareal på stille side for disse eneboligene. Det er også fellesarealer med tilfredsstillende
lydforhold.
Maksimalnivå på soverom og mulig lydisolasjonskrav til fasade/vindu bør sjekkes i neste
planfase. Se siste avsnitt kap 5.2.
Figur 1 viser beliggenhetentil Norheimmarka.
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1

Innledning

ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag av Odd Hansen Prosjekt AS å foreta en støyutredning i
forbindelse med prosjektet Norheimmarka på Norheim i Karmøy kommune. Krav om
støyfaglig utredning er fremsatt i oppstartsmøte med kommunen. Kontaktperson hos
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS er Mona Fågelklo og i Abra Eiendom Børge
Andersen. Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontroll.
Støyberegningene omfatter utendørs lydnivå fra luftbåren lyd. Støykilden er veitrafikk.

2

Prosjektet

Prosjektet innebærer bygging av 53 boenheter i form av eneboliger, rekkehus, kjedede
eneboliger og firemannsboliger på gårds- og bruksnummer 148/1042 m. fl. som vist på figur 2
under.
Figur 2 viser illustrasjonsplani prosjektetNorheimmarka

3

Retningslinjer

og krav

3.1

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 /2016

Miljøverndepartementets T-1442, Retningslinjefor behandlingav støyi arealplanlegging,
angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Målet er å forebygge støyplager og
ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.
Lden er definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19-23, og 10 dB på
natt kl. 23-07 (den = day, evening, night).

ApiAku Lars Oftedahl
Festningsveien 6, 1368 Stabekk
Tlf 911 86 026

Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
E:\Prosjekter\2562050-Norheimmarka

Side 4

Norheimmarka, Norheim i Karmøy kommune – støyrapport.

Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i
definisjonen av Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, som nedfelt i NS 8175 klasse
C.
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kapittel 6.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per
natt.
Støyen fremstilles som støysoner definert av tabell 1.
Tabell 1 Kriterier for soneinndeling.Alle tall i dB, frittfeltverdier.
Støykilde

Støysone
Gul sone

Veitrafikk

Rød sone

Utendørs lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden
kl. 23–07

55 Lden

70 L5AF

Utendørs
lydnivå
65 Lden

Utendørs lydnivå i
nattperioden
kl. 23–07
85 L5AF

Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for
avbøtende tiltak mot støy.
3.2

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder, NS 8175

Tabell 2 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygninger til
boligformål i lydklasse C, jf. NS 8175:2012.
Grenseverdien for maksimalt lydtrykknivå i tabellen gjelder ved ti hendelser eller flere som
overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.
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Tabell 2 Utdrag av NS8175: LydklasseC for boliger. Høyestegrenseverdierfor innendørsA-veidtidsmidletog
maksimaltlydtrykknivå,Lekv og Lmaks.
Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder

Lekv (dB)1

30

I soverom fra utendørs lydkilder

Lmaks (dB)2 Natt, kl 23-07

45

4

Beregningsforutsetninger

4.1

Trafikktall

Klasse C

Trafikktall er hentet fra Nasjonal Vegdatabank og er fremskrevet med 10 år, til 2028, med en
antatt økning på 2 %/år. Følgende data er benyttet i støyberegningene der hastighet er skiltet
hastighet:
Tabell 3 viser trafikkdata i beregningene.ÅDT står for årsdøgntrafikksomer et gjennomsnittstallfor ett døgnfor
gjeldendeår.

Gate/vei
Norheimvegen
Fv873

ÅDT2029
2 540
14 600

Hastighet,km/t
50
60

% tunge kjøretøy
6
8

For Norheimvegen er trafikkfordelingen over døgnet 80/12/8 % for hhv dag/kveld/natt, og for
fylkesvei 873 er den 75/15/10 %.
4.2

Beregningsmetode

Beregningene av veitrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for
veitrafikkstøy. Beregningsverktøy er AutoCAD 2016/NovaPoint støy versjon 18.40 FP4n (inkl
NovaPoint Støy Powerpack). Input i programmet er digitale kart og trafikkdata.
Lydutstrålingen fra veitrafikk simuleres i en tredimensjonal modell. Planlagte bygg er lagt inn i
modellen.
4.3

Andre forutsetninger

Refleksjoner fra planlagte bygg som ligger nærmest veien, er satt til «av» i beregningene av
støysonene for X01 og X02 da Lden i hht T-1442 skal være lydnivå i frittfelt. Men refleksjoner
fra andre bygg i modellen er «på». For X03 er det beregnet med 3. ordens refleksjoner,
absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2 og refleksjonsfaktor for gate/fortau er 1.
Beregningspunkthøyde er satt til 4 og 1,8 meter over terreng.

1
2

skrivesogsåLpA,ekv24h, der p står for pressure(trykk), A for A-veidnivå og ekv24hfordi det er et døgnekvivalentnivå
skrivesogsåL5AF. A-veid maksimaltlydtrykknivåmed«fast»tidskonstant.
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5

Resultater

og kommentarer

5.1

Beregningssituasjoner

Resultatet av beregningeneer vist på tegningene X01 til X04, kapittel 6. Tabellen under viser
hvilke situasjoner som er beregnet. I alle situasjoner er fylkesveien i nord/nordvest tatt med,
men avstanden er så stor at den ikke bidrar nevneverdig til støybildet.
Tabell 4 viser en oversiktover beregnedesituasjoner.

Tegningsnummer
X01
X02
X03
X04
X05
5.2

Forklaring
Støysoner med beregningspunkthøyde 4m
Støysoner med beregningspunkthøyde 1,8m
Støysoner med beregningspunkthøyde 1,8m med 3. ordens refleksjoner
Støysoner på takterrasse
Støy beregnet i punkter ved fasader

Støysoner, utearealer og innendørs lydnivå

Støysonekartet X01 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 4,0 meter. Kartet
beskriver støyforholdene utenfor annen etasje. Fasader mot sydøst for husrekker nærmest
Norheimvegen ligger i gul støysone med lydnivå på 61 - 62 dB Lden. Det er en overskridelse av
anbefalt grenseverdi på 55 dB Lden, men regnes likevel som akseptabelt under forutsetning av at
innendørs lydnivå ikke overskrider 30 dB LpAekv (jf. NS 8175).
Støysonekartet X02 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 1,8 meter over
terreng. Det er noe lavere nivå enn i foregående støykart, men liten forskjell mot fasader der
lydnivået ved mest utsatte husrekke er beregnet til 61 - 62 dB Lden.
Området mellom omtalte husrekke og veien har høyere nivå enn anbefalt grenseverdi på 55 dB
Lden for uteområdet. Arealer til utendørsopphold og med tilfredsstillende lydnivå ligger til stille
side for disse husrekkene mot Norheimvegen og på takterrasser. Se omtale av dette under
støykart X04.
Støysonekartet X03 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 1,8 meter. Dette er
en test på om gul støysone pga multirefleksjoner mellom husene i rekkene «enebolig 1» og
«enebolig 2» vil nå ut i området for fellesarealer. Effekten av refleksjoner medfører ikke
merkbare, økte lydnivå i beregningene3 - verken mellom husene eller nord for dem.
Støysonekartet X04 viser støysoner for takterrasse. Rekkverk/oppbygning er 1,1 meter mot
sørvest, fra 1,1 til 2,4 m sørøst og nordvest og 2,4 m mot nordøst. Dette gjelder alle husene
nærmest Norheimvegen. Disse høydene sikrer et lydnivå under anbefalt grenseverdi på 55 dB
Lden for de mest utsatte takterrassene og selvsagt også for alle de andre.
Punkter i fasader X05. Ekvivalentnivået Lekv (LpAekv24h) er lavt, 58 – 62 dB utenfor 1. etasje
og 59 – 62 dB utenfor 2. etasje. Innendørs lydnivå, Lekv, vil sannsynligvis overholde kravet på
30 dB i hht NS 8175, jf. tabell 2 i kapittel 3.2, med standard bygningsmessige løsninger slik de

3

Det kan imidlertid ikke utelukkesat denspesiellegeometrienkan medføreeffektersomkan opplevessomubehagelige
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utføres etter Teknisk Forskrift (TEK). Men dette kan bli sjekket ved beregning av
maksimalnivået, se neste avsnitt.
Maksimalnivået er 80 – 82 dB og mer enn 15 dB over ekvivalentnivået. Det er noen flere enn
10 støyhendelser på natt kl 23 – 07. Dette betyr at innendørs, maksimalt lydnivå på soverom
bør beregnes i neste planfase når planløsninger og fasader foreligger.
Lydnivået i et punkt på uteplass for det sydligste huset er også beregnet. Her er det forslått en
støyskjerm i vinkel ut fra utebod. En høyde på 2,0 m gir tilfredsstillende støyforhold under 55
dB Lden.
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Estimert mengdematjord.
Totalt areal16 080 m2.
Gjennomsnittligtykkelse30 cm.
Total mengdejord (16 080 x 0,30) m3 = 4 824 m3.
Gjenbrukpå grøntareal:
(2750x 0,250)m3 = 687,5m3.
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K 1723 ODD H ANSEN PROSJEKT AS
BOLIGFELT NORHEIMSMARKA

SKISSE TIL TEKNISK PLAN .
Vedlagtetegninger:

K
K
K
K

1723– 01 Veiplan
1723– 02 Ledningsplan
1723– 201 Lengdeprofilvei A og B
1723– 202 Lengdeprofilvei C

Detteer en skissetil tekniskplan som viser at det lar seggjøreå byggeVVA-anlegg for
boligområdet.Planenevil bli nærmerebearbeidaved utarbeidelseav tekniskeplaner.
I forbindelsemed byggemodningav Norheim Næringspa
rk ble det lagt VA-ledningerfrem til
områdetmed utlagtestikk for tilkopling.
Overvannssystemet
er dimensjonertfor 200 års nedbør slik at det ikke nødvendigmed
flomvei.
Jfr. tillatelsegitt for NorheimNæringspark.
Vannforsyning:
Vannetkoplestil i utlagt Ø 150 mm utlagt stikk fr a kummene67111og 67112som gir
ringledninggjennomområdetmedbrannkummer.Rundt hver brannkumer det slått en ring
med radiuspå 50 metersom viser at det er god overlapp medhensyntil branndekning.Skulle
det værebehovfor størrebrannvannsmengder
kan anleggetogsåkoplestil i kommunal
vannkumnr 65620.Dennekummenhar tilførsel gjennom et Ø 300 mm støpejernsrør.
Det blir
lagt Ø 40 mm trekkerørmellom vannkummene.
Spillvann:
Spillvannetkoplestil i etablertØ 160 mm utlagt stikk fra spillvannskummene
67129og
67130.Minimumsfall på ledningeneinne på områdeter 10 ‰.
Overvann:
Overvannetkoplestil Ø 400 mm utlagt stikk fra kummene67151og 67152.
I forbindelsemed byggingav NorheimNæringsparkble det etablertet overvannssystem
helt
ned til sjøensom er dimensjonertfor tilkopling uten fordrøyningsmagasin.
Ledningeneinne på områdeter dimensjonertfor minimum 200-årsregnslik at det ikke er
nødvendigå regulereflomvei.
Det er en grei regelå leggelavestegulv i boligene 0,3 – 0,5 meterhøyereenn tilstøtendevei
med slukrist i drenskummenforan huset.
I sørvestrehjørneav planenligger det en Ø 1000 mm overvannsledning.
Den leggesom som
vist på planen.

ING. JOHN ALVSEIKE
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA
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Veibygging:
Veieneopparbeidessom gatetunog gangveier.Det settesneden betongsteini gatetunetsom
skille mellom gåendeog kjørende.LangsNorheimsveg
en etableresdet fortau. Parkeringsplass
P1 og P2 opparbeidesi hht gjeldenderegler.
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1. Risiko og sårbarhetsvurdering – rev. 04.11.2019

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

1.2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.





Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere
denne til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

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

Konsekvens
Sannsynlighet
5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget
sannsynlig/
periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

1. Ubetydelig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare
10

15

20

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
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.
1.
2.

1.3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Aktuelt
Sanns.
Kons.
Risiko
Hendelse/Situasjon
Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Kommentar

Ikke aktuelt.

1. Masseras; kvikkleire

Grunnundersøkelse
er utført, jfr. vedlegg
13 m.
2. Snø-/is-/ sørperas
3. Ras i tunnel
4. Flom
5. Flom ras: erosjon
6. Radongass

X

4

4

16

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Kan være aktuelt.
Jfr. TEK17.
Tiltak:
Bygging med
radonsperre.
Ikke aktuelt

7. Vind
8 Nedbør

X

3

4

12

Teknisk skisse
utarbeidet, jfr.
vedlegg 12.
Tiltak:
Utbygging av
kommunaltekniske
anlegg iht. godkjent
teknisk plan, jfr.
planbestemmelser §§
1 og 52.
Tilstrekkelige rørdimensjoner.

9. Overvann

X

3

4

12

Teknisk skisse
utarbeidet, jfr.
vedlegg 12.
Tiltak:
Utbygging av

kommunaltekniske
anlegg iht. godkjent
teknisk plan, jfr.
planbestemmelser §§
1 og 52.
Tilstrekkelige rørdimensjoner.
10. Isgang
11. Farlige
terrengformasjoner
12. Fremmede organismer

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
X

3

4

12

Innspill fra
Mattilsynet. PCBsmitte funnet på
andre lokaliteter på
Spanne.
Tiltak:
Kontroll PCB-smitte
og andre organismer
iht. Forskrift om
fremmede
organismer § 9 og
§24, punkt 2 og 4,
vedlegg 1. Jfr.
planbestemmelser §
3.
Håndtering iht.
tiltaksplan og
godkjent
deponeringsplan. Jfr.
planbestemmelser §§
3 og 49.

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

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

kulturminne/- miljø
20. Kulturlandskap
21. Viktige
landbruksområder

X

3

4

12

Ikke aktuelt
Karmøy kommune
krever ivaretakelse
av matjord.
Tiltak:
Kontroll PCB-smitte
og andre organismer
iht. Forskrift om
fremmede
organismer § 9 og
§24, punkt 2 og 4,
vedlegg 1.
Håndtering iht.
tiltaksplan og
godkjent
deponeringsplan. Jfr.
planbestemmelser §§
3 og 49.

22. Område for idrett/lek
23. Parker og
friluftsområder
24. Andre sårbare
områder
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

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

Ikke aktuelt

X

2

3

6

Tiltak:
Avsatt trafo-område
i plankart. §11
ivaretar evt. behov
for etablering av
ytterligere en trafo.

30. Telekommunikasjon

X

2

3

6

Tiltak:

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Avsatt trafo-område
i plankart.
31. Vannforsyning

X

3

4

12

Jfr. teknisk skisse
vedlegg 12. Ligger
offentlig 150 VL
inntil planområdet.
Tiltak:
Utbygging av
kommunaltekniske
anlegg iht. godkjent
teknisk plan, jfr. §§1
og 52.
Tilstrekkelig
vannmengde/-trykk,
< 50 m mellom
brannkumme og
angrepsvei.

32. Avløpsanlegg

X

3

4

12

Jfr. teknisk skisse
vedlegg 12. Ligger
160 SP inntil
planområdet.
Tiltak:
Utbygging av
kommunaltekniske
anlegg iht. godkjent
teknisk plan, jfr.
planbestemmelse
§§1 og 52.
Tilstrekkelige rørdimensjoner og fall.

33. Forsvarsområde
34. Tilfluktsrom
35. Annen infrastruktur
Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. Akutt forurensning
37. Permanent
forurensning
38. Forurensning i grunn

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt.
Planområdet er
tidligere

jordbruksareal .
39. Støy

X

3

4

12

Jfr. støyrapport
vedlegg 15.
Tiltak:
Krav til beregning av
støykrav for
fasade/vindu i BF1 –
BF3 for avklaring
fasadetiltak før
søknad om tiltak.
Etablere støyfri
uteplass 8 kvm for
bolig lengst sør i
BF1 og for boliger i
BF2 – BF3, jfr.
planbestemmelse §
8.

40. Sterkt/forstyrrende lys
41. Vibrasjoner
42. Høyspentlinje
43. Skog- /gressbrann
44. Større branner i
bebyggelse
45. Dambrudd
46. Vannmagasiner, med
fare for usikker is,
endinger i vannstand
47. Endring i
grunnvannsnivå
48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper
49. Risikofylt industri
m.m

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

50. Avfallsbehandling
51. Oljekatastrofe

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt.
Nærmeste bedrifter
er en kristen
ungdomsskole og en
bygning for
trampolinepark
(under oppføring).

52. Ulykke med farlig
gods
53. Ulykke i avpåkjørsler
54. Ulykke med
gående/syklende ved
kryssing Norheimvegen

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
X

3

5

15

Kjenner ikke til
uønskede hendelser,
men kryssing av
Norheimvegen er del
av
skolevei, vei til
idrettsanlegg og
friluftsområde.
Tiltak:
Trafikksikringstiltak
i kryssingspunkt’’,
jfr.
planbestemmelser §§
31 og 52.

55. Vær/føre –
begrensinger i
tilgjengelighet til
området
56. Andre ulykkespunkt
langs veg/bane
57. Potensielle sabotasjeterrormål
58. Annen
virksomhetsrisiko
Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring
X
60. Trafikksikkerhet
gatetun

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

Ikke aktuelt
3

5

15

Dårlig utformet
gatetun vil kunne
bidra til uønskede
hendelser mellom
harde- og myke
trafikanter.
Tiltak:
Bestemmelser mht.
gatetunets utforming
er fastsatt i § 35.

1.4 Avbøtende tiltak
Her ramses avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter.
Punkt 6. Radongass:
Radon er en medvirkende årsak til lungekreft. Norge anses som radonutsatt.
Oppvarming av bygninger fører til økt innsug av radonholdig luft grunnet lavere
trykk innendørs enn under bygningen.
Det er vurdert som meget sannsynlig og alvorlig konsekvens for materielle verdier
og farlig konsekvens for persons liv og helse om ikke radon blir håndtert i
forbindelse med bygging – risiko 16.

Avbøtende tiltak:
All utbygging i planområdet forholder seg til teknisk forskrift TEK17, jfr. § 13-5 for
håndtering av radon. Det er vanskelig å gjennomføre egnete tiltak i etterkant av en
utbygging om det viser seg at radonkonsentrasjonen er for høy. Alle bygninger i
planområdet vil bli oppført med radon-sperre.

Punkt 8 Nedbør / Punkt 9 Overvann:
Ved manglende håndtering av overvann er det ved ekstrem nedbør vurdert som
sannsynlig med en uønsket hendelse som vil kunne få alvorlig konsekvens for
materielle verdier i form av vannskade og farlig helsemessig konsekvens om
drikkevann forurenses – risiko 12.
Avbøtende tiltak:
For dokumentasjon av overvannshåndtering vises til teknisk skisse vedlegg 12. Hele
overvannsystemet som fremkommer av skisse til teknisk plan er beregnet for 200 års
nedbør. Systemet i området har tilstrekkelig kapasitet slik at det ikke er behov for
etablering av ekstern flomvei eller fordrøyningsmagasin for å håndtere overvannet
fra feltet.
For å sikre forsvarlig utbygging av va-anlegg er det i planbestemmelse § 1sagt;

” Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
skje i henhold til godkjent teknisk plan.”
I rekkefølgebestemmelse § 52 er det sagt;
”Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger tas i bruk.”

Punkt 12 Fremmede organismer/forurensning / Punkt 21 Viktige
landbruksområder:
Ivaretakelse av matjord handler om å sikre dagens befolkning samt våre
etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord. Det er viktig at matjord
som blir flyttet har god kvalitet og ikke inneholder smitte, uønskede organismer
eller forurensning.
Da det tidligere er funnet forekomst av PCB-smitte i matjord på Spanne så er det
vurdert som sannsynlig og alvorlig med en uønsket hendelse som har betydning for
både materielle- og miljøverdier om matjord med smitte, eller matjord med annen
forurensning blir distribuert til andre lokaliteter, eller om matjord ikke blir ivaretatt i
forbindelse med byggemodning av planområdet. – risiko 12.

Avbøtende tiltak:
Planforslag håndterer både kvalitet og ivaretakelse av matjord via bestemmelse § 3
som sier;
”Matjord skal ivaretas vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrolleres for
PCN-smitte, samt kontrolleres iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24,
punkt 2 og 4, vedlegg 1. Ved søknad om deponering av matjord skal vedlegges
rapport utført av fagkyndig. Ved funn av PCN-smitte eller andre fremmede arter iht.
Forskrift om fremmede organismer vedlegg 1, skal fagkyndig utarbeide en
tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering.”
Rekkefølgebestemmelse om godkjenning av deponeringsplan før det gis
igangsetting sikrer ivaretakelsen av matjord, jfr. § 51 som sier;
”Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av kommunen
v/landbruksavdelingen og naturforvalter før det gis igangsettingstillatelse til
gjennomføring av planen.”

Punkt 29 Energiforsyning:
Det er ligger en trafo i planområdet.
Det er vurdert som sannsynlig og betydelig risiko for materielle-/økonomiske
verdier om tilstrekkelig kraftforsyning ikke blir tilrettelagt ved byggemodning av
planområdet og må etableres på et senere tidspunkt - risiko 6.
Avbøtende tiltak:
Det ligger en nylig etablert trafo i planområdets utkant. Området er sikret med eget
formål i plankart, jfr. o_E1 som ligger lett tilgjengelig plassert for å komme til med
lastebil fra veien Norheimmarka for vedlikehold.
Det er i planbestemmelse § 11 tilrettelagt for etablering av ytterligere en trafo om det
skulle vise seg påkrevd.

Punkt 30 Telekommunikasjon:
Dagens bruk av medier medfører behov for tilrettelegging for telekommunikasjon.
Det er vurdert som sannsynlig og betydelig risiko for materielle-/økonomiske
verdier om ikke telekommunikasjon blir tilrettelagt ved byggemodning av
planområdet og må etableres ved senere anledning – risiko 6.
Avbøtende tiltak:
Dette blir håndtert samtidig med trafo, jfr. pkt. 29 ovenfor.

Punkt 31 Vannforsyning:
I forbindelse med all boligbygging skal det sikres levering av helsemessig og trygt
drikkevann. Samtidig skal det sikres tilgang til brannvann, dvs. i dette tilfellet med
konsentrert småhus kreves vannmengde min. 20 l/s, tilstrekkelig vanntrykk og
brannkummer innen < 50 m:s rekkevidde fra angrepsvei.
Det er vurdert som sannsynlig med en uønsket hendelse med alvorlig/farlig
konsekvens for helsemessige og materielle-/økonomiske verdier om trygt
drikkevann/tilstrekkelig vann-/brannvannforsyning ikke blir tilrettelagt for ved
byggemodning av planområdet - risiko 12.

Avbøtende tiltak:
For dokumentasjon av tilgang til trygt drikkevann, og tilstrekkelig brannvann vises
til teknisk skisse vedlegg 12. Det er vist tilkobling til kommunal vannledning 150 VL
som ligger i kjøreveg nord for planområdet. Denne leverer > 20 l/s. Det er 6 stk.
brannkummer som ivaretar branndekningen for hele planområdet.
For å sikre forsvarlig utbygging av va-anlegg er det i planbestemmelse § 1 sagt;
”Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
skje i henhold til godkjent teknisk plan.
Brannvannkapasitet skal dokumenteres i teknisk plan.”
I rekkefølgebestemmelse § 52 er det sagt;
”Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger tas i bruk.”

Punkt 32 Avløpsanlegg:
For liten kapasitet på avløpsanlegg kan medføre at kloakken går ”minste motstands
vei”, presser seg inn i boliger og/eller forurenser drikkevann.
Det er vurdert som sannsynlig med en uønsket hendelse og alvorlig/farlig
konsekvens for helsemessige og materielle-/økonomiske verdier om slikt skulle skje
– risiko 12.

Avbøtende tiltak:
For dokumentasjon av tilgang til tilstrekkelig kapasitet på avløpsanlegg vises til
teknisk skisse vedlegg 12.
Eksisterende ledningstrase Ø 160 mm i Krossnesvegen er vurdert å ha kapasitet å
ivareta spillvann fra planområdet.
For å sikre forsvarlig utbygging av va-anlegg er det i planbestemmelse § 1 sagt;
” Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
skje i henhold til godkjent teknisk plan.”

I rekkefølgebestemmelse § 52 er det sagt;
”Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger tas i bruk.”

Punkt 39 Støy:
Det vises til støyrapport utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal dat. 27.06.2019, vedlegg
15. Utendørs støy fra veitrafikk er beregnet for planområdet.
Lydnivået på felles uteområder vil ha tilfredsstillende lydforhold under anbefalt
grenseverdi på 55 dB Lden på nesten hele feltet. Uteområder for husrekke nærmest
veien ligger i mørk gul støysone, 60 – 62 dB Lden. Takterrasser for eneboligrekker
mot Norheimvegen vil gi privat uteareal med tilfredsstillende støyforhold under 55
dB Lden. Takterrasser vil ikke være universelt tilgjengelige, derav vil det også bli
etablert et privat uteareal på bakkeplan på min. 8 kvm på stille side for disse
eneboligene. Her vises og også til inntilliggende fellesarealer med tilfredsstillende
lydforhold. Lydnivået for det sydligste huset i BF1 er også beregnet. Her er det
forslått en støyskjerm i vinkel ut fra uteboden. En høyde på 2,0 m gir tilfredsstillende
støyforhold under 55 dB Lden.
Maksimalnivå på soverom og mulig lydisolasjonskrav til fasade/vindu bør sjekkes i
neste fase. Det er vurdert som sannsynlig med en uønsket hendelse om ikke dette
blir håndtert. Konsekvensen vil kunne være alvorlig/farlig risiko for persons helse
om ikke støy blir ivaretatt iht. Klima og miljødepartementets retningslinje T-14422016 ved oppføring av bebyggelsen i området – risiko 12.
Avbøtende tiltak:
Bebyggelsen i område BF2 – BF3 er lagt som en støyskjerm mot Snikvegen.
Planforslag håndterer støy via planbestemmelse § 8 som sier;
”Grenseverdier gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
Det vises til støyrapport utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal dat. 27.06.2019. Før
søknad om tiltak for område BF1 - BF3 må maksimalnivå på soverom og eventuelt
støykrav til fasade/vindu beregnes når plantegninger og fasader foreligger. Støyfri
privat uteplass på min. 8 kvm for bolig beliggende lengst sør i BF1 må etableres med
lokal skjerming 2,0 m høyde. Støyfri privat uteplass på terreng på min. 8 kvm for
boliger i BF2 og BF3 må etableres vendt mot uteoppholdsområdet slik at
bebyggelsen fungerer som støyskjerm mot Norheimsvegen.»

Punkt 54 Ulykke med gående/syklende ved kryssing Norheimvegen:
Det er ikke kjent ulykker/nestenulykker i dette trafikkpunkt, men kryssingen er del
av veien til barneskolen/idrettsplass/friluftsområde så det er vurdert å potensielt
kunne være trafikkfarlig slik som det ligger i dag.
Det mangler fortau langs planområdet, langs Norheimvegen.
Manglende trafikksikre løsninger for myke trafikanter gjør det vurderes som
sannsynlig med uønsket hendelse. En uønsket hendelse kan medføre svært alvorlig
/katastrofal konsekvens for persons liv og helse – risiko 15.
Avbøtende tiltak:
For å sikre forsvarlig utbygging av veianlegg er det i planbestemmelse § 1 sagt;
” Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
skje i henhold til godkjent teknisk plan.”
Det er lagt inn fortau langs planområdet, langs Norheimvegen. Det er satt krav om
etablering av trafikksikringstiltak i § 31 som sier; ”Det skal etableres
trafikksikringstiltak utenfor planens avgrensning for å ivareta myke trafikanters
kryssing av Norheimvegen. Valg av løsning og plassering av kryssningspunkt skal
skje ved teknisk planlegging. Etablering skal skje i henhold til teknisk plan.”
Rekkefølgebestemmelse § 52 sier;
”Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger tas i bruk.
Herunder skal etablering av trafikksikringstiltak for myke trafikanters kryssing av
Norheimvegen være ferdig opparbeidet og godkjent før nye boliger i planområdet
tas i bruk.”

Punkt 60 Trafikksikkerhet gatetun:
Dårlig utformet gatetun vil kunne bidra til uønskede hendelser mellom harde- og
myke trafikanter.
Et dårlig utformet gatetun gjør at det vurderes som sannsynlig med uønsket
hendelse. En uønsket hendelse kan medføre svært alvorlig /katastrofal konsekvens
for persons liv og helse – risiko 15.

Avbøtende tiltak:
For å sikre etablering av trafikksikkert gatetun er det i planbestemmelse § 35 sagt;
”Gatetun f_GT1 skal gis en utforming som ivaretar myke trafikanter vha. variasjon i
materialbruk. Utforming av gatetunet skal fremgå av teknisk plan/utomhusplan, jfr.
§§ 1 og 2.
Krav ved utforming av f_GT1:
-

-

Gatetun skal skiltes som gatetun ved inn-/utkjøring.
Fartsgrense i gatetunet skal skiltes 15 km/t.
Inn-/utkjøring av gatetunet skal skje ved kryssing av kantstein.
Kjørebanen i gatetunet som henvender seg mot f_P2, BK1, BK6, f_UTE1,
f_UTE4 og f_R1 skal ikke være rettlinjet. Gatetunsopparbeidelsen skal gis en
glidende overgang mot opparbeidelsen av områdene f_P2, BK1, BK6 og
f_UTE1 – f_UTE4.
Kjørebanen skal alltid ha min. 3,5 m kjørebredde for ivaretakelse av
fremkomst for utrykningskjøretøy/stor lastebil.
I gatetunet skal det ikke være høydeforskjell mellom kjørebane og øvrige
arealer.
Gatetunet skal ha visuelt fartsdempende tiltak i form av materialbytter med
ca. 50 m:s mellomrom.
Gatetunet inkl. overgangen til inntilliggende områder skal utstyres med
parkmessig møblering og beplantning.
Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 er retningsgivende for innredning av
gatetun med inntilliggende areal. ”

Rekkefølgebestemmelse § 52 sier;
”Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger tas i bruk.
Herunder skal etablering av trafikksikringstiltak for myke trafikanters kryssing av
Norheimvegen være ferdig opparbeidet og godkjent før nye boliger i planområdet
tas i bruk.”

1.5 Konklusjon
Ved å utføre avbøtende tiltak som omtalt i denne ROS så antas at sannsynlighet for
risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i forbindelse
med utbygging av området skal være redusert.
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KORT OPPSUMMERING MHT. DETALJREGULERING NORHEIMMARKA PlanId 5096
På vegne av tiltakshaver for detaljregulering Norheimmarka PlanId 5096, Odd Hansen Prosjekt
AS, er det ønskelig å komme med noen utfyllende kommentarer til saken. Detaljreguleringen
har vært til offentlig ettersyn og Fylkeskommunen v/ Regionalplan er gitt forlenget uttalefrist til
20.02.2020, for å ha anledning å vurdere saken i møte i Fylkesutvalget den 18.02.2020. Kommentarer gis med bakgrunn i Fylkesmannens uttale/ innsigelse dat. 24.01.2020, vedlegg 1.
Boligtetthet vurderes å være i tråd med ATP:s norm

Fylkesmannen viser i sin uttale til at planområdet har en tetthet på 2,9 boliger/ daa. Det er vurdert å være direkte feil, ved at offentlige areal er lagt inn i beregningen, jfr. ATP:s definisjon av
beregning av boligtetthet som sier; «Boligtetthet beregnes med utgangspunkt i arealer som inkluderer boligområdenes tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne
veier og infrastruktur, og andre tilhørende arealer.» Vi har beregnet boligtettheten i planforslaget til 3,4 boliger/ daa, som er vurdert å ligge godt innenfor ATP:s anbefalte norm. Planområdet ligger i randsonen mellom lav/ høy utnyttelse ved områdesenteret Norheim. Halvparten av
planområdet ligger innenfor ca. 750 m fra områdesenteret Norheim med en anbefalt tetthet på
min. 4 boliger/ daa, mens halvparten av planområdet ligger utenfor denne sonen og har en anbefalt tetthet på 2,5 boliger/ daa. Et beregnet snitt for boligtetthet i dette området blir dermed
ca. 3,2 boliger/ daa, noe som er 0,2 boliger/ daa lavere enn 3,4 boliger/ daa som planforslaget
representerer.
Ønskes differensiert boligstruktur

I planområdets nærområde, innenfor < 1 km radius, er det etablert/ er under etablering ca. 600
leiligheter. Det er en hovedtyngde av eldre som så langt valgt å etablere seg i disse leilighetskompleksene. Tiltakshavers valg av boligtype for Norheimmarka; frittstående småhus, 4-mannsboliger og rekkehus, har vært et meget bevisst valg for å kunne tilby et differensiert boligtilbud
i dette området med nærhet til skole og idrettsanlegg. På den måten sikres at Norheim blir et
sosialt stabilt område med variert sammensetning av alders-/ og sosiale grupper.
Bokvalitet vurderes å være i tråd med ATP:s norm

Det er vurdert at arealer som inngår i beregning av felles uteopphold inkl. bilfrie ganglinjer som
fører frem til/ krysser gjennom uteoppholdsområdet, har kvalitet som uteoppholdsområde. Felles uteoppholdsområde inkl. nærlek/ kvartalslek har en størrelse som ligger innenfor ATP:s anbefalte norm, men det mangler ca. 900 kvm iht. kommunens norm. Kvaliteten på fellesarealet
er derfor forhøyet og fremgår av en illustrasjon som via planbestemmelser er gjort retningsgivende for utførelse, dvs. her satses på «kvalitet foran kvantitet». Uteoppholdsarealet er tilpasset
alle bruker-/ aldersgrupper, det er trafikksikkert og har gode lysforhold.
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Parkering er restriktiv

Med bakgrunn i planområdets nærhet til kollektiv transport er parkering er gjort mest mulig restriktiv ved at kommunens minimumskrav er lagt til grunn dvs.; konsentrert småhus 1,25 p-plasser/ boenhet hvor alle plasser skal brukes i fellesskap, frittliggende enebolig 2 p-plasser/ boenhet. Økning i boligtetthet vha. reduksjon i parkering er vurdert som uaktuelt da det ville vært i
strid med kommunens norm. Økning i boligtetthet vha. etablering av parkeringskjeller er heller
ikke et ønsket valg da dette ville «punktert» intensjonen om å kunne tilby boliger til alle sosiale
grupper. Nedgravd parkering genererer en betydelig høyere kvadratmeterpris på boligen, jfr.
her pkt. «Ønske om differensiert boligstruktur». Dette ville utelukket en stor kjøpergruppe.
Overvannshåndtering er avklart

Hjemmelshaver av planområdet har i samråd med kommunen nylig etablert høykapasitetsløsning for overvannshåndtering for planområdet med nærområder (det er etablert ov-tunnel til
sjø). Derav er det ikke behov for ytterligere vurdering av naturbaserte overvannsløsninger.
Oppsummering

Vedlegg 2, «Forholdet til overordnede planer», visualiserer de forskjellige temaer som er omtalt i dette skriv.
Planforslag Norheimmarka PlanId 5096, med løsninger som her beskrevet, er vurdert til å ligge
innenfor de anbefalte normer som overordnet planlegging etterspør.

Vennlig hilsen

Mona Fågelklo
ARKITEKTKONTORET

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Fylkesmannens uttale/ innsigelse dat. 24.01.2020
Vedlegg 2 - Forholdet til overordnede planer

Kopi :
Odd Hansen Prosjekt AS
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NORHEIMMARKA Plan Id 5096
FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER MV.

PLANKART
´ 53 BOENHETER:
´ - frittliggende småhus
´ - 4-mannsboliger
´ - rekkehus

LEILIGHETSBEBYGGELSE
I NÆROMRÅDET
´ JFR. ATP PKT. 13 SOM SIER:
´ - “differensiert boligtilbud”
´ - “variasjon i boligtype”
´ DET ER VURDERT AT MARKEDET ER OPPFYLT
AV ULIKE LEILIGHETSTILBUD I
PLANOMRÅDETS NÆROMRÅDE. DET ER ET
ØNSKE Å TILBY NOE FOR ANDRE
ALDERSGRUPPER/ SOSIALE GRUPPER

LOKALISERING/
UTNYTTELSE
´

ATP:S ANBEFALTE UTNYTTELSE NORHEIM:

´

- innenfor ca. 750 m fra områdesenter,
min. 4 – 8 boliger/ daa

´

- øvrige områder, min. 2,5 boliger/ daa

´

UTNYTTELSE PLANFORSLAG :

´

- ligger ca. 600 - 900 m fra
områdesenter og har 3,4 boliger/ daa

´

NORHEIMMARKA HAR EN TETTHET PÅ 3,4
BOLIGER/ DAA, JFR. ET “TENKT SNITT” PÅ
3,2 BOLIGER/ DAA FOR ET OMRÅDE
SOM LIGGER I RANDSONEN
…..2,5 + 4 / 2 = 3,2…..DVS. VI LIGGER
0,2 OVER DET “TENKTE SNITTET”…..

PERSPEKTIV

FELLES
UTEOPPHOLD
´ JFR. ATP PKT. 14 OG 15:
´ - tilpasset alle aldersgrupper
´ - sammenhengende areal
´ - trafikksikker
´ - støy-/forurensningsfritt
´ - tilfredsstillende lysforhold
´ - nærlek innenfor 50 m
´ - kvartalslek innenfor 150 m

FELLES
UTEOPPHOLD
´ - oppfyller ATP sin anbefalte
norm
´ - mangler ca. 900 kvm iht.
kommunens norm
´ FOR Å KOMPENSERE FOR
MANGLENDE FELLESAREAL ER
DET UTARBEIDET EN
RETNINGSGIVENDE
ILLUSTRASJON SOM IVARETAR
HØYERE KVALITET PÅ
OPPARBEIDELSEN
“KVALITET FORAN KVANTITET”

RETNINGSGIVENDE ILLUSTRASJON

FELLES UTEOPPHOLD

PARKERING
´ KRAV PARKERING KOMMUNEPLANEN:
´ - konsentrert småhus, eksklusive parkeringsplasser min. 1,5 p-plasser/
boenhet
´ - konsentrert småhus, over 10 boenheter min. 1,25 p-plasser/
boenhet, forutsatt brukt i fellesskap
´ - frittliggende småhus 2,0 p-plasser/ boenhet
´ KRAV PARKERING PLANFORSLAG:
´ - konsentrert småhus 1,25 p-plasser/ boenhet brukt i fellesskap
´ - frittliggende småhus 2,0 p-plasser/ boenhet
´ GRUNNET KOLLEKTIV NÆRHET ER PARKERING GJORT MEST MULIG
RESTRIKTIV, JFR KOMMUNEPLANENS KRAV

Karmøy kommune
Statsråd Vinjesgate 25
4250 KOPERVIK

Melding om vedtak

Deres ref:

Vår ref
2019/50163-6

Saksbehandler
Synnøve Hognestad

Dato
20.02.2020

Karmøy kommune - gnr 148, bnr 1042 - detaljregulering Norheimsmarka - plan 5096 - Offentlig ettersyn - melding om vedtak
Fylkesutvalgets behandling av sak 22/2020 i møte den 18.02.2020:
Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FrP)
Vedtak:
Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til tetthet for boliger

Med hilsen
Synnøve Hognestad
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

Postadresse
Postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger
E-post:
postmottak@xxx.kommune.no
10:13:17

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
www.xxx.kommune.no

Telefon
51 51 66 00
Telefaks
www.rogfk.no

Bank
Org.nr

Fra: Kristian Lindaas Sørensen <kls_90@hotmail.com>
Sendt: tirsdag 28. januar 2020 22.57
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Kopi: Yvonne S. Løvseth <ysl@karmoy.kommune.no>; Hilde C Pettersen <hpe@karmoy.kommune.no>
Emne: Saksnr. 17/4858

Hei,
Se vedlagte brev med vedlegg, som innspill til ovennevnte sak (saksnr. 17/4858)/ regulering av Norheimsmarka,
kommunedelplan for trafikksikkerhet og .
til de jevnlige møtene mellom Karmøy Kommune, Statens Vegvesen og Politiet.
Mvh.
Kristian Lindaas Sørensen
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Arkitektkontoret

Brekke Helgeland Brekke AS

Postboks 29
5501 HAUGESUND

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region vest

Gro Osmundsen Kyvik /

1 8/245803 - 2

Deres referanse :

Vår dato :
06.1 2.201 8

93281 820

Fv. 873 - Uttale til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

-

Norheimmarka - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 25.1 0.201 8. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. Planarbeidet er i
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NORHEIMMARKA, GBNR. 148/1042 M. FL.
REGULERINGSPLAN FOR NYE BOLIGER,
NORHEIM I KARMØY KOMMUNE

Utført av ApiAku Lars Oftedahl for Odd Hansen Prosjekt AS, 27. juni 2019
Sidemannskontroll utført av Kristian E. Meisingset, Lydhør AS, 27. juni 2019

Norheimmarka, Norheim i Karmøy kommune – støyrapport.

Sammendrag
Utendørs støy fra veitrafikk er beregnet for planlagte bolighus på Norheimmarka, gårds- og
bruksnummer 148/1042 m.fl. på Norheim i Karmøy kommune. Figur 1 viser beliggenheten.
Lydnivået på felles uteområder vil ha tilfredsstillende lydforhold under anbefalt grenseverdi på
55 dB Lden på nesten hele feltet. Uteområder for husrekke nærmest veien ligger i mørk gul
støysone, 60 – 62 dB Lden. Takterrasser for eneboligrekker mot Norheimvegen vil gi privat
uteareal med tilfredsstillende støyforhold under 55 dB Lden. Det vil også bli etablert privat
uteareal på stille side for disse eneboligene. Det er også fellesarealer med tilfredsstillende
lydforhold.
Maksimalnivå på soverom og mulig lydisolasjonskrav til fasade/vindu bør sjekkes i neste
planfase. Se siste avsnitt kap 5.2.
Figur 1 viser beliggenhetentil Norheimmarka.
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1

Innledning

ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag av Odd Hansen Prosjekt AS å foreta en støyutredning i
forbindelse med prosjektet Norheimmarka på Norheim i Karmøy kommune. Krav om
støyfaglig utredning er fremsatt i oppstartsmøte med kommunen. Kontaktperson hos
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS er Mona Fågelklo og i Abra Eiendom Børge
Andersen. Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontroll.
Støyberegningene omfatter utendørs lydnivå fra luftbåren lyd. Støykilden er veitrafikk.

2

Prosjektet

Prosjektet innebærer bygging av 53 boenheter i form av eneboliger, rekkehus, kjedede
eneboliger og firemannsboliger på gårds- og bruksnummer 148/1042 m. fl. som vist på figur 2
under.
Figur 2 viser illustrasjonsplani prosjektetNorheimmarka

3

Retningslinjer

og krav

3.1

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 /2016

Miljøverndepartementets T-1442, Retningslinjefor behandlingav støyi arealplanlegging,
angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Målet er å forebygge støyplager og
ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.
Lden er definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19-23, og 10 dB på
natt kl. 23-07 (den = day, evening, night).
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Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som angitt i
definisjonen av Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske
installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, som nedfelt i NS 8175 klasse
C.
Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i
kapittel 6.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per
natt.
Støyen fremstilles som støysoner definert av tabell 1.
Tabell 1 Kriterier for soneinndeling.Alle tall i dB, frittfeltverdier.
Støykilde

Støysone
Gul sone

Veitrafikk

Rød sone

Utendørs lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden
kl. 23–07

55 Lden

70 L5AF

Utendørs
lydnivå
65 Lden

Utendørs lydnivå i
nattperioden
kl. 23–07
85 L5AF

Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for
avbøtende tiltak mot støy.
3.2

Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder, NS 8175

Tabell 2 angir grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygninger til
boligformål i lydklasse C, jf. NS 8175:2012.
Grenseverdien for maksimalt lydtrykknivå i tabellen gjelder ved ti hendelser eller flere som
overskrider grenseverdien, og ikke enkelthendelser.
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Tabell 2 Utdrag av NS8175: LydklasseC for boliger. Høyestegrenseverdierfor innendørsA-veidtidsmidletog
maksimaltlydtrykknivå,Lekv og Lmaks.
Type brukerområde

Målestørrelse

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder

Lekv (dB)1

30

I soverom fra utendørs lydkilder

Lmaks (dB)2 Natt, kl 23-07

45

4

Beregningsforutsetninger

4.1

Trafikktall

Klasse C

Trafikktall er hentet fra Nasjonal Vegdatabank og er fremskrevet med 10 år, til 2028, med en
antatt økning på 2 %/år. Følgende data er benyttet i støyberegningene der hastighet er skiltet
hastighet:
Tabell 3 viser trafikkdata i beregningene.ÅDT står for årsdøgntrafikksomer et gjennomsnittstallfor ett døgnfor
gjeldendeår.

Gate/vei
Norheimvegen
Fv873

ÅDT2029
2 540
14 600

Hastighet,km/t
50
60

% tunge kjøretøy
6
8

For Norheimvegen er trafikkfordelingen over døgnet 80/12/8 % for hhv dag/kveld/natt, og for
fylkesvei 873 er den 75/15/10 %.
4.2

Beregningsmetode

Beregningene av veitrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for
veitrafikkstøy. Beregningsverktøy er AutoCAD 2016/NovaPoint støy versjon 18.40 FP4n (inkl
NovaPoint Støy Powerpack). Input i programmet er digitale kart og trafikkdata.
Lydutstrålingen fra veitrafikk simuleres i en tredimensjonal modell. Planlagte bygg er lagt inn i
modellen.
4.3

Andre forutsetninger

Refleksjoner fra planlagte bygg som ligger nærmest veien, er satt til «av» i beregningene av
støysonene for X01 og X02 da Lden i hht T-1442 skal være lydnivå i frittfelt. Men refleksjoner
fra andre bygg i modellen er «på». For X03 er det beregnet med 3. ordens refleksjoner,
absorbsjonsfaktor i fasader er satt til 0,2 og refleksjonsfaktor for gate/fortau er 1.
Beregningspunkthøyde er satt til 4 og 1,8 meter over terreng.

1
2

skrivesogsåLpA,ekv24h, der p står for pressure(trykk), A for A-veidnivå og ekv24hfordi det er et døgnekvivalentnivå
skrivesogsåL5AF. A-veid maksimaltlydtrykknivåmed«fast»tidskonstant.
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5

Resultater

og kommentarer

5.1

Beregningssituasjoner

Resultatet av beregningeneer vist på tegningene X01 til X04, kapittel 6. Tabellen under viser
hvilke situasjoner som er beregnet. I alle situasjoner er fylkesveien i nord/nordvest tatt med,
men avstanden er så stor at den ikke bidrar nevneverdig til støybildet.
Tabell 4 viser en oversiktover beregnedesituasjoner.

Tegningsnummer
X01
X02
X03
X04
X05
5.2

Forklaring
Støysoner med beregningspunkthøyde 4m
Støysoner med beregningspunkthøyde 1,8m
Støysoner med beregningspunkthøyde 1,8m med 3. ordens refleksjoner
Støysoner på takterrasse
Støy beregnet i punkter ved fasader

Støysoner, utearealer og innendørs lydnivå

Støysonekartet X01 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 4,0 meter. Kartet
beskriver støyforholdene utenfor annen etasje. Fasader mot sydøst for husrekker nærmest
Norheimvegen ligger i gul støysone med lydnivå på 61 - 62 dB Lden. Det er en overskridelse av
anbefalt grenseverdi på 55 dB Lden, men regnes likevel som akseptabelt under forutsetning av at
innendørs lydnivå ikke overskrider 30 dB LpAekv (jf. NS 8175).
Støysonekartet X02 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 1,8 meter over
terreng. Det er noe lavere nivå enn i foregående støykart, men liten forskjell mot fasader der
lydnivået ved mest utsatte husrekke er beregnet til 61 - 62 dB Lden.
Området mellom omtalte husrekke og veien har høyere nivå enn anbefalt grenseverdi på 55 dB
Lden for uteområdet. Arealer til utendørsopphold og med tilfredsstillende lydnivå ligger til stille
side for disse husrekkene mot Norheimvegen og på takterrasser. Se omtale av dette under
støykart X04.
Støysonekartet X03 viser støysonene for Lden med beregningspunkthøyde 1,8 meter. Dette er
en test på om gul støysone pga multirefleksjoner mellom husene i rekkene «enebolig 1» og
«enebolig 2» vil nå ut i området for fellesarealer. Effekten av refleksjoner medfører ikke
merkbare, økte lydnivå i beregningene3 - verken mellom husene eller nord for dem.
Støysonekartet X04 viser støysoner for takterrasse. Rekkverk/oppbygning er 1,1 meter mot
sørvest, fra 1,1 til 2,4 m sørøst og nordvest og 2,4 m mot nordøst. Dette gjelder alle husene
nærmest Norheimvegen. Disse høydene sikrer et lydnivå under anbefalt grenseverdi på 55 dB
Lden for de mest utsatte takterrassene og selvsagt også for alle de andre.
Punkter i fasader X05. Ekvivalentnivået Lekv (LpAekv24h) er lavt, 58 – 62 dB utenfor 1. etasje
og 59 – 62 dB utenfor 2. etasje. Innendørs lydnivå, Lekv, vil sannsynligvis overholde kravet på
30 dB i hht NS 8175, jf. tabell 2 i kapittel 3.2, med standard bygningsmessige løsninger slik de

3

Det kan imidlertid ikke utelukkesat denspesiellegeometrienkan medføreeffektersomkan opplevessomubehagelige
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utføres etter Teknisk Forskrift (TEK). Men dette kan bli sjekket ved beregning av
maksimalnivået, se neste avsnitt.
Maksimalnivået er 80 – 82 dB og mer enn 15 dB over ekvivalentnivået. Det er noen flere enn
10 støyhendelser på natt kl 23 – 07. Dette betyr at innendørs, maksimalt lydnivå på soverom
bør beregnes i neste planfase når planløsninger og fasader foreligger.
Lydnivået i et punkt på uteplass for det sydligste huset er også beregnet. Her er det forslått en
støyskjerm i vinkel ut fra utebod. En høyde på 2,0 m gir tilfredsstillende støyforhold under 55
dB Lden.
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Planbestemmelser
5096 NORHEIMSMARKA - 148/1042
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

17/4858
PLANR 5096
PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA 148/1042

HTM 08.12.2019

1. Planens hensikt
Hovedhensikt med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert
småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BK)
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF)
Uteopphold/lek (UTE)
Trafo (E)
Renovasjon (R)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (V)
Fortau (F)
Gangadkomst (G)
Annen veggrunn (AVG)
Gatetun (GT)
Parkering (P)

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
Grønnstruktur (GR)

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 12-6)
Sikringsone - Frisiktsone
Krav vedrørende infrastruktur (H410)

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§1

Utbygging av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (vann-, avløp- og
renovasjonsanlegg) skal skje i henhold til godkjent teknisk plan (1:200).

Ved utarbeidelse av teknisk plan skal brannvannkapasitet dokumenteres. Der
bebyggelse trenger forsterket brannvannkapasitet skal valgt løsning fremgå i
teknisk plan.

§2

Etablering av utearealer skal skje i henhold til godkjent utomhusplan (1:200).
Denne planen skal vise:
- bygningers plassering
- adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem for både harde og myke trafikanter
- opparbeidelse av gatetun
- opparbeidelse av felles utendørs oppholdsarealer inkl. nærlek/kvartalslek som
sosial møteplass for ulike alders-/funksjonsgrupper iht. kommunalteknisk
norm.
- allergivennlig beplantning (beplantning kan alternativt fremstilles i egen
beplantningsplan)
- nødvendig belysning av fellesareal (belysning kan alternativt fremstilles i egen
belysningsplan)
- biloppstilling i fellesanlegg eller ved boligen
- utforming av renovasjonspunkt
Kvaliteten på overflater og utstyr i uteoppholdsområdet skal være høy.
Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 er retningsgivende for innredning av fellesarealer.

§3

Matjord skal ivaretas vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrolleres for
PCN-smitte, samt kontrolleres iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24,
punkt 2 og 4, vedlegg 1. Ved søknad om deponering av matjord skal vedlegges
rapport utført av fagkyndig. Ved funn av PCN-smitte eller andre fremmede arter
iht. Forskrift om fremmede organismer vedlegg 1, skal fagkyndig utarbeide en
tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering, jfr. også § 51.

§4

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

§5

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må Karmøy kommune straks varsles, og
arbeidet stanses inntil løsning er avklart med kommunen.

§6

Bygningenes hovedfasade skal ligge innenfor byggegrense. Hvor det ikke er satt
byggegrense kan det bygges inntil formålsgrense.
Terrasser liggende på terreng i byggeområder tillates etablert over byggegrense.
I område BF1 – BF3 tillates etablert gjerde utenfor byggegrense mot Norheimvegen.
I område BF1 – BF3 tillates etablert gjerde/mur utenfor byggegrense mot f_GT1.
I område BK4 tillates etablert mur utenfor byggegrense mot naboeiendommene
148/59 og 148/121, for å klare å ivareta høydeforskjell mot eksisterende steingjerde.

§7

Prinsipp om universell utforming iht. gjeldende forskrift skal inngå i planlegging
av bebyggelse og anlegg. Beskrivelse av prinsipp for universell utforming og
eventuelle avvik fra gjeldende forskrift skal redegjøres for ved søknad om tiltak.

§8

Grenseverdier gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
Det vises til støyrapport utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal dat. 27.06.2019. Før
søknad om tiltak for område BF1 - BF3 må maksimalnivå på soverom og eventuelt
støykrav til fasade/vindu beregnes når plantegninger og fasader foreligger. Støyfri
privat uteplass på terreng på min. 8 kvm for bolig beliggende lengst sør i BF1 må
etableres med lokal skjerming 2,0 m høyde. Støyfri privat uteplass på terreng på
min. 8 kvm for boliger i BF2 og BF3 må etableres vendt mot uteoppholdsområdet
slik at bebyggelsen fungerer som støyskjerm mot Norheimsvegen.

§9

Estetisk skal de forskjellige byggeområdene/bygningstypologiene i planområdet gis
et felles uttrykk ved bruk av volumer, material- og fargevalg som harmonerer.
Fasaderekker vendt mot veiene Norheimmarka/Norheimvegen i område BF1 – BF3
skal tilstrebes å ha variasjon i volumoppbygging, eller i material-/fargevalg for ikke
å fremstå som en monoton bygningsrekke.

§ 10

Uteplass skal være soleksponert 5 timer med hovedtyngde rundt kl. 15.00 på vår/høstjevndøgn. For alle boenheter på bakkeplan skal det tilstrebes hagedybde på 6
m.

§ 11

Om det viser seg påkrevd tillates det etablert en ny trafo internt i planområdet.
Plassering skal dokumenteres avklart med netteier.

§ 12

Eksisterende bebyggelse beliggende på gnr. 148 bnr. 142 tillates revet. Eksisterende
adkomst til eiendommen skal stenges.

§ 13

Ferdig opparbeid offentlig veiareal skal overføres Karmøy kommune.
Trafo-område skal overføres netteier.
Rettshavere av respektive fellesareal har vedlikeholdsplikt for disse.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (felt BK1 – BK6)

§ 14

I byggeområdene skal det oppføres konsentrert småhus.
I BK1 – BK3 skal det oppføres firemannsboliger med felles parkering på
parkeringsplass f_P2.

I område bod BK1 – BK2 skal det oppføres boder for BK1 og BK2.
I område bod BK3 skal det oppføres boder for BK3.

I BK4 – BK6 skal det oppføres rekkehus med felles parkering på parkeringsplass
f_P1.
For BK1 – BK3 skal det dokumenteres min. 8 kvm privat uteoppholdsareal.
For BK4 skal det dokumenteres min. 8 kvm privat vestvendt uteoppholdsareal på
terrasse i 3. etasje.

§ 15

Tillatt bebygd areal for hvert av byggeområde BK1 – BK6 skal ikke overstige den
maks. utnyttelse (BYA%) som fremgår av plankartet.

§ 16

Bebyggelsens makshøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
BK1 – BK3 er i 2 etasjer = maks. gesimshøyde 7,0 m.
BK4 er i 3 etasjer = maks. gesimshøyde 10,0 m.
BK5 – BK6 er i 2 etasjer = maks. gesimshøyde 8,0 m.
Boder for BK1 – BK3 kan ha maks. gesimshøyde 3,0 m.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (felt BF1 – BF3)

§ 18

I byggeområdene skal det oppføres frittliggende småhus.
I område BF1 – BF3 skal det oppføres frittliggende småhus med delvis overbygget
takterrasse, med parkering ved egen bolig/i carport.

§ 19

Tillatt bebygd areal for hvert byggeområde skal ikke overstige den maks. utnyttelse
(BYA%) som fremgår av plankartet.

§ 20

Bebyggelsens makshøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
BF1 – BF3 er i 2 etasjer + delvis overbygget takterrasse = maks. byggehøyde 9,0 m.

§ 21

For BF1 – BF3 skal det dokumenteres 2 p-plasser pr. boenhet, hvorav en plass kan
være i carport. Carport skal tilrettelegges for elbil-ladning.

Trafo (felt o_E1)

§ 22

Innenfor område o_E1 ligger det en trafo og annet teknisk anlegg, med tilkomst fra
vegen Norheimmarka.

§ 23

Området er offentlig.

Renovasjon (felt f_R1)

§ 24

I område f_R1 skal etableres nedgravd renovasjonspunkt med tilkomst for tømming
fra f_GT1.

Utforming av renovasjonspunkt skal dokumenteres avklart med renovatør.
Om renovatør ikke har systemer for etablering av nedgravd renovasjon ved
tidspunkt for søknad om tiltak tillates det etablert renovasjon på overflaten på
samme sted. I slikt tilfelle tillates brukt det areal som er påkrevd for etablering av
overflatehåndtering.

§ 25

Området er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.

Uteopphold (felt f_UTE1 – f_UTE4)

§ 26

Innenfor område f_UTE1 – f_UTE4 skal det etableres nærlek/kvartalslek med utstyr
tilpasset ulike alders- og funksjonsgrupper. Resterende uteoppholdsarealer skal gis
parkmessig opparbeidelse. Uteoppholdsarealer skal opparbeides iht. godkjent
utomhusplan, jfr. § 2.

§ 27

Området er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger (felt o_V1, trafikksikringstiltak Norheimvegen)

§ 28

Område o_V1 skal nyttes til kjøreveg.

§ 29

Kjøreveg er offentlig.

§ 30

Det skal etableres trafikksikringstiltak utenfor planens avgrensning for å ivareta
myke trafikanters kryssing av Norheimvegen. Valg av løsning og plassering av
kryssningspunkt skal skje ved teknisk planlegging. Etablering skal skje i henhold til
godkjent teknisk plan, jfr. § 1.

Fortau (felt o_F1 - o_F2)

§ 31

Området o_F1 – o_F2 skal nyttes til fortau.

§ 32

Fortau er offentlig.

Gatetun (felt f_GT1 – f_GT2)

§ 33

Området f_GT1 – f_GT2 skal nyttes som adkomst til boliger i planområdet.
GT1 er kjøre-/gangadkomst. GT2 er gangadkomst.

§ 34

Gatetun f_GT1 – f_GT2 er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.

§ 35

Gatetun f_GT1 skal gis en utforming som ivaretar myke trafikanter vha. variasjon i
materialbruk. Utforming av gatetunet skal fremgå av teknisk plan/utomhusplan, jfr.
§§ 1 og 2.

Krav ved utforming av f_GT1:
-

-

Gatetun skal skiltes som gatetun ved inn-/utkjøring.
Fartsgrense i gatetunet skal skiltes 15 km/t.
Inn-/utkjøring av gatetunet skal skje ved kryssing av kantstein.
Kjørebanen i gatetunet som henvender seg mot f_P2, BK1, BK6, f_UTE1, f_UTE4 og
f_R1 skal ikke være rettlinjet. Gatetunsopparbeidelsen skal gis en glidende
overgang mot opparbeidelsen av områdene f_P2, BK1, BK6 og f_UTE1 – f_UTE4.
Kjørebanen skal alltid ha min. 3,5 m kjørebredde for ivaretakelse av fremkomst for
utrykningskjøretøy/stor lastebil.
I gatetunet skal det ikke være høydeforskjell mellom kjørebane og øvrige arealer.
Gatetunet skal ha visuelt fartsdempende tiltak i form av materialbytter med ca. 50
m:s mellomrom.
Gatetunet inkl. overgangen til inntilliggende områder skal utstyres med
parkmessig møblering og beplantning.
Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 er retningsgivende for innredning av gatetun med
inntilliggende areal.

§ 36

f_GT1 tillates brukt som snuareal ut fra område BF1 – BF3.

§ 37

f_GT2 skal sperres for gjennomkjøring på forviste plasser.

Gangadkomst (f_G1 – f_G5)

§ 38

Område f_G1 – f_G5 skal nyttes som gangadkomst.

§ 39

Gangadkomst f_G2 – f_G5 er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.
Gangadkomst f_G1 er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK3.

Annen veggrunn (o_AVG1 – f_AVG7)

§ 40

Annen veggrunn o_AVG1 – f_AVG7 er skulder langs kjørevei og fortau.

§ 41

Annen veggrunn er offentlig.

Parkering (f_P1 – f_P2)

§ 42

Området f_P1 – f_P2 skal nyttes til parkering. Det tillates ikke tildelt eksklusive
parkeringsplasser. Plassene skal brukes i fellesskap.

§ 43

Parkering f_P2 er felles for rettighetshaverne i felt BK1 – BK3.
Parkering f_P1 er felles for rettighetshaverne i felt BK4 – BK6.

3.3 Grøntstruktur (§ 12-5 nr. 3)
Grøntstruktur (felt f_GR1 – f_GR5)

§ 44

Område f_GR1 – f_GR5 skal gis parkmessig opparbeidelse.

§ 45

Område f_GR1 – f_GR2 er felles for rettighetshaverne i felt BK1 – BK3.
Område f_GR3 – f_GR5 er felles for rettighetshaverne i felt BK4 – BK6.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
Sikringsone - Frisiktsone

§ 46

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.

Krav vedrørende infrastruktur – VA (H410_1)

§ 47

Eksisterende va-trase beliggende i sonen skal legges om ved byggemodning av
planområdet. Omlegging skal skje i henhold til godkjent teknisk plan, jfr. § 1.

Sikring nyere tids kulturminne – steingjerde (H570_1)

§ 48

I sone H570_1 ligger nyere tids kulturminne, et steingjerde. Steingjerde skal
tilstrebes bevart ved byggemodning av planområdet.

5. Rekkefølgebestemmelser
§ 49

Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av kommunen
v/landbruksavdelingen og naturforvalter før det gis igangsettingstillatelse til
gjennomføring av planen.

§ 50

Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger i planområdet tas i bruk.

Herunder skal etablering av trafikksikringstiltak for myke trafikanters kryssing av
Norheimvegen være ferdig opparbeidet og godkjent før nye boliger i planområdet
tas i bruk.
§ 51

Anlegg som fremgår av godkjent utomhusplan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger i planområdet tas i bruk.

§ 52

Ved trinnvis utbygging skal alltid va-anlegg for hele planområdet, omsøkte boligers
adkomst og parkering, inntilliggende gangveier, fortau o_F1, trafikksikringstiltak
for myke trafikanters kryssing av Norheimvegen, felles uteopphold f_UTE 1 –
f_UTE4, og felles renovasjon f_R1 være ferdigopparbeidet og godkjent før nye
boliger innenfor planområdet tas i bruk.

Om BK1 – BK6 bygges ut som første byggetrinn kan det tillates etablert midlertidlig
renovasjonsstasjon på overflaten frem til at f_R1 med tilkomst fra f_GT1 blir
etablert.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i
bestemmelsene
Støyrapport dat. 27.06.2019 utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal.

Dokumenter som blir gjort retningsgivende gjennom henvisning i
bestemmelsene
Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 utarbeidet av Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE
AS.
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Miljøgater
Forfatter 2011: Astrid Amundsen, TØI
Noe justert 2019

Tiltaket er iverksatt på en rekke vegstrekninger nasjonalt og internasjonalt. Flere av de innførte tiltakene medførte en
reduksjon i kjørehastighet på strekningen, noe som kan gi reduserte utslipp til luft og støy. Syklistene og fotgjengerne
er de som er mest fornøyde med tiltakene, og tiltakene kan stimulere til en økning i antallet myke trafikanter.

1. Problem og formål
Hovedvegene i byer og tettsteder er i de aller fleste tilfeller bygd for langt mindre trafikkmengder enn vi har i dag. Utformingen er vanligvis ikke endret verken i tråd med ny
fagkunnskap eller den sterke trafikkveksten de siste tiårene. Hovedvegtrafikken påfører omgivelsene store trafikksikkerhets- og miljøproblemer. En rekke miljøundersøkelser viser
at store deler av beboerne langs hovedveger i byområder opplever plager fra hovedvegtrafikken, og at særlig barnefamilier har flytteplaner for å slippe unna plagene (NTNF 1991,
Kolbenstvedt 1998, Fyhri 1998, Kolbenstvedt og Fyhri 2004).
Hovedvegene i byer og tettsteder betjener både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk der det ikke er bygd omkjøringsveg. Gjennomgangstrafikken har ikke mål i byen eller tettstedet,
og etterspør hovedveger som er utformet for rask og effektiv transport. Dette står i et klart motsetningsforhold til den lokale biltrafikken og gang- og sykkeltrafikken. Den lokale
biltrafikken etterspør hovedgater som er utformet for langsommere trafikk med behov for å stoppe for gjøremål undervegs.
Hittil har gjennomgangstrafikken i stor grad vært styrende for utforming og dimensjonering av hovedvegene. Lokaltrafikken har som oftest vært lavt prioritert, selv om den utgjør
størstedelen av trafikken de fleste steder. Andre lokalfunksjoner har bare hatt mindre betydning for utforming av hovedvegene. Dermed har vi mange hovedgater som er dårlig
tilpasset både til stedene de går gjennom og til størstedelen av trafikken de avvikler.
Miljøgater ble opprinnelig lansert med betegnelsen miljøprioritert gjennomkjøring (MPG). Det var i første rekke ment som et trafikksikkerhetstiltak. I dag anses miljøgater som et
aktuelt tiltak også på steder som ikke er spesielt ulykkesbelastet, men hvor det er behov for forbedringer i de funksjonelle og estetiske forholdene som er knyttet til hovedgaten.
Miljøgater kan ha stor betydning for å redusere hovedgatenes barrierevirkninger og kan bidra med positive estetiske kvaliteter til byrommene.
Formålet med miljøgater er å begrense problemene ved hjelp av virkemidler som prioriterer lokalfunksjonene høyere, på en viss bekostning av gjennomgangstrafikken.

2. Beskrivelse av tiltaket
Miljøgater innebærer en stedstilpasset ombygging av eksisterende hovedgate, og har i utgangspunktet ikke til hensikt å begrense trafikkmengden på hovedgaten. Miljøgater er
ment å kunne erstatte omkjøringsveg på de mange stedene hvor det er en liten andel gjennomgangstrafikk. Der det bygges omkjøringsveg, vil det vanligvis være ønskelig å bygge
om den gamle hovedgaten til miljøgate for å gjøre den bedre egnet for den gjenværende lokaltrafikken. Miljøgater kan også brukes som et midlertidig tiltak i påvente av en
omkjøringsveg.
Ombyggingen bør ha utgangspunkt i en grunnleggende forståelse for stedets forutsetninger og muligheter (stedsanalyse), og omfatter tiltak som skal bidra til estetiske og
funksjonelle forbedringer. Stedstilpasningen innebærer at miljøgater får noe forskjellig utforming på ulike steder.
Tiltakene kan deles inn i harde og myke tiltak (VD m fl 1992). De harde tiltakene omfatter kjøredynamiske tiltak som tvinger fram en bestemt trafikantatferd. De myke tiltakene
brukes i trafikkteknisk sammenheng for å understreke og forsterke virkningene av de harde tiltakene, men de er også selvstendige tiltak som estetiske elementer.

Markering av endepunktene
kan utformes som hardt eller mykt tiltak. Endepunktene må ha en utforming som tydelig forteller trafikantene at de kommer til en by- eller tettstedsgate hvor det forventes en helt
annen trafikantatferd enn på landevegen. Byen eller tettstedet presenterer seg for tilreisende i endepunktene, og det må legges mye omtanke i formgivningen. Noen av de
gjennomførte miljøgatene har portaler i endepunktene, f.eks i Åros og Os. Portaler stiller store krav til utforming og lokal tilpasning, og det kan være vanskelig å få en god estetisk
utforming. I Danmark er det eksempler på mange ulike utførelser av portaler (Vejdirektoratet 1993a).

Endret tverrprofil
er et hardt tiltak. I de fleste tilfeller er det ønskelig å omfordele areal fra biltrafikken (smalere kjørebane) til fotgjengere og syklister (bredere fortau). Ryddige trafikkforhold og
forbedringer i det visuelle miljøet oppnås med gode markeringer av skillene mellom de forskjellige arealene ved hjelp av kantstein, beleggskifte, vegetasjon og gateutstyr. Smalere
kjørebane er et viktig fartsdempende element i miljøgater. Hensynet til fartsnivået tilsier isolert sett at kjørebanen bør være så smal som mulig. Norske vegnormaler (Statens
vegvesen 2019) angir at hovedveger i byer og tettsteder ikke bør være smalere enn 6,5 meter mellom kantsteinene. I de 16 norske miljøgater som er anlagt på riksveger har 13
valgt en kjørebane som er bredere enn 6 meter mellom kantsteinene (VD 2003a). Som et alternativ til å redusere bredden anbefaler Vegdirektoratet at det settes gatestein i rekker
inn mot kantstein (rennesteinfelt), noe som gir et visuelt inntrykk av en smalere veg.
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Figur 1: Kjørebane og fortau i miljøgaten i Stryn. Foto: Thor Lie.

Sideforskyvninger av kjørebanen
er et hardt tiltak. Det må benyttes med forsiktighet fordi det av visuelle hensyn i utgangspunktet er ønskelig å opprettholde det lineære elementet som gater og veger tradisjonelt
representerer i by- og tettstedsforming. Symmetriske sideforskyvninger kan være aktuelt i tilknytning til midtøyer ved gangfelt, der det er plass og der det ikke bryter med det
visuelle helhetsgrepet.

Ombygging av kryss
er et hardt tiltak som kan dempe farten og markere overgang til et annet trafikkmiljø. Ombyggingen kan skje på flere måter. I noen av de gjennomførte miljøgatene er det benyttet
rundkjøringer), enten som markering av endepunkter (Stryn og Rakkestad) eller i kryss på strekningen mellom endepunktene (Hokksund og Ugerløse). Det kan være vanskelig å
finne gode løsninger for syklister i rundkjøringer. I kryss som ikke bygges om til rundkjøring vil det vanligvis være behov for å snevre inn kjørebanen for å gi et ryddigere
kjøremønster, og for å gi fotgjengere og syklister bedre plass og mer oversiktlige kryssingsforhold.

Figur 2: Rundkjøringen i miljøgaten Rakkestad. Foto: Amund Vik.

Gangfelt
kan være et hardt eller mykt tiltak. Gangfelt inngår i alle miljøgater. Gangfeltene forteller fotgjengerne hvor det er tryggest å krysse gaten. I de fleste av de norske miljøgatene er det
benyttet opphøyde gangfelt. Det gir et enda tydeligere signal om kryssingsstedet både til fotgjengerne og til bilistene, og i tillegg har det en fartsdempende effekt på biltrafikken. Se
også tiltaket Gangfelt og andre krysningssteder.

Figur 3: Steinsatte ramper og opphøyd gangfelt i Os. Foto Amund Vik.

Opphøyde områder
er et hardt tiltak som er særlig effektivt for å holde fartsnivået nede. I miljøgater bør opphøyde områder ha en funksjonell begrunnelse i tillegg til fartsdempingen. Opphøyde områder
kan benyttes i opphøyde gangfelt eller i hevet kjørebane i kryssområder. Hevingen må utformes slik at personbiler kan kjøre med en hastighet minst lik fartsgrensen. Rene humper
bør ikke benyttes i miljøgater.
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Vegetasjon
er et mykt tiltak som benyttes i alle miljøgater. Vegetasjonen tjener flere formål. For det første er vegetasjon et selvstendig element som bidrar til å heve gatens visuelle kvaliteter.
Trerekker kan brukes til å stramme opp gaterommet eller til å dempe virkningene av uheldige hull i fasaderekker. Vegetasjonen binder svevestøv fra vegtrafikken og har en
rensende effekt på luften. Videre kan vegetasjon benyttes til å understreke og forsterke virkningene av trafikktekniske tiltak som innsnevring av kjørebanen, sideforskyvninger,
midtdelere og ombygging av kryss. Trær eller busker kan være et egnet tiltak for å markere endepunktene i miljøgaten (Horten, Rakkestad, Batnfjordsøra, Vinderup, Skærbæk og
Ugerløse). Vegetasjonen må ikke plasseres slik at den danner trafikkfarlige sikthindringer. Se også tiltaket Vegetasjonsutforming og trygghet.

Figur 4: Vegetasjon er et viktig element i miljøgaten på Valløveien i Tønsberg. Foto: Odd Nygård.

Beleggskifte
er i første rekke et mykt tiltak, men det er også i en viss utstrekning brukt som hardt tiltak. Asfalt er et jevnt og godt belegg som med fordel kan utgjøre størstedelen av belegget i
miljøgater, både i kjørebanen og i mange tilfeller også på fortauet. Beleggskifte innebærer å bruke belegg av andre materialer (særlig betong og naturstein som granitt og skifer) for
å oppnå bestemte effekter. I kjørebanen kan beleggskifte benyttes for å gjøre trafikantene oppmerksomme på spesielle punkter eller områder. Det kan også benyttes til å gi
bilistene inntrykk av at kjørebanen er smalere enn den faktisk er, for eksempel ved å anlegge rennesteinfelt av gatestein på hver side av en asfaltert kjørebane. Gatestein i rampene
til opphøyde gangfelt kan gi en fin visuell markering av gangfeltet. Beleggskifte kan brukes til å markere gangfelt i stedet for tradisjonell vegoppmerking. I mange miljøgater benyttes
belegg av betongstein, marktegl, granitt eller skifer på fortau for å heve den visuelle standarden på strekningen. Både av visuelle hensyn og på grunn av faren for økt støy må
beleggskifte brukes med stor forsiktighet, særlig i områder som er følsomme for støy.

Belysning
er et mykt tiltak. Vegnormalenes (Statens vegvesen 2019) krav til jevnhet og lysstyrke må tilfredsstilles, og stolper og armaturer må ha estetisk tilfredsstillende materialer, farger og
utforming. God belysning av gangfelt og elementer eller retningsendringer i kjørebanen har stor betydning for trafikksikkerheten. Se også tiltaket om Belysning.

Møbler og annet gateutstyr
er et mykt tiltak. De viktigste elementene er benker, papirkurver, sykkelstativer og pullerter. Utstyret har stor betydning for helhetsinntrykket av gaten. Materialer, form og farger må
tilpasses de øvrige visuelle elementene i gaten.
. Se også tiltaket om Benker og hvileplasser og tiltaket om Aktivitetsskapende bymøbler.

Figur 5: Steinsatt oppholdsareal i miljøgaten i Stryn. Foto: Thor Lie.

Kunstnerisk utsmykning
kan bidra til å gi miljøgaten et “løft”. Tradisjonelt har kunstnerisk utsmykning vært brukt som element i utforming av plasser. I tillegg til å pirre intellektet kan kunstnerisk utsmykning
ha en trafikal effekt, ved at det bidrar til å markere eller forsterke en strekning i et område.
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Figur 6: Kunstverket i Batnfjordsøra. Foto: Arne Strømme.

3. Supplerende tiltak
Før detaljene i miljøgaten kan fastlegges er det behov for en plan for trafikksystemet i hele byen eller tettstedet. Trafikkplanen skal bidra med avklaringer i forholdet mellom
hovedgaten og det underordnede gatenettet, som i mange tilfeller vil ha behov for en trafikksaneringsplan. Miljøgater skal ha en varighet på mange tiår, og trafikkplanen må være
tilsvarende langsiktig.
Se også tiltaket Lokale gåstrategier og rapporten Kunnskapsgrunnlag for gåstrategier (Hagen m fl 2019).
Miljøgater er et eksempel på designstyrt trafikkavvikling, hvor det er meningen at trafikantenes atferd skal styres av gatens utforming. Vegoppmerking og trafikkskilt skal benyttes så
lite som mulig. I de norske miljøgatene er kjørebanen ikke merket med kantlinjer eller midtlinjer. Der det er nødvendig å benytte trafikkskilt, bør det vurderes å benytte skilt med
mindre dimensjoner enn vanlig. Det gjør at skiltene blir mindre dominerende i gatemiljøet. Mindre dimensjoner på skiltene kan forsvares på grunn av det lave fartsnivået som
etterstrebes i miljøgater.
Fartsgrensen bør gjenspeile det fartsnivået som myndighetene ønsker at trafikantene ikke skal overskride. Miljøgater utformes vanligvis for et fartsnivå på 40 km/t eller lavere. Det
kan også være aktuelt med 30 km/t på delstrekninger, f eks i bysentrum. Fartsnivået er en svært viktig faktor som i stor grad vil avgjøre om miljøgaten er vellykket eller ikke.
Trafikantene bør derfor få klar beskjed om det ønskede fartsnivået gjennom en skiltet fartsgrense.

4. Hvor tiltaket er egnet
Miljøgater er beregnet på hovedgater i byer og tettsteder der trafikken kommer i konflikt med lokalfunksjoner som boliger, handel, utendørs opphold og lokal trafikk. Tiltaket er særlig
aktuelt i sentrum av byer og tettsteder, og i ytterområder med blandet bebyggelse.
I prinsippet skulle alle gater i områdetype 3 (byer og tettsteder), se tiltaket om Formingsprinsipper for gater og veger, utformes som miljøgater. Statens vegvesen har som langsiktig
målsetting at begrepet miljøgate etter hvert skal bli overflødig fordi det har blitt den vanlige måten for gateutformingen i områdetype 3. Foreløpig er det langt igjen til dette målet er
nådd. Elementer fra miljøgatene vil være velegnet de fleste steder med sentrumsfunksjoner.
Trafikkmengden, de lokale trafikkforholdene og gatens funksjoner vil avgjøre om miljøgate er et egnet tiltak i et konkret tilfelle. I Norge er det bygd miljøgater som har
trafikkmengder varierende fra ca 2 000 kjøretøy pr døgn i ÅDT (Os, Kjøllefjord og Batnfjordsøra) til 20 000 (Tønsberg).

5. Bruk av tiltaket ? eksempler
Det finnes mange eksempler på miljøgater i flere land. Det er tidligere utarbeidet en norsk oversikt over en del miljøgater i Frankrike, Tyskland og Danmark (VD 1991). Erfaringer fra
det danske EMIL-prosjektet (Effekt af miljøprioriteret gennemfart) (Vejdirektoratet 1987, 1990 og 1993b) har dannet utgangspunktet for en rekke norske prøveprosjekter.
På første del av 90-tallet ble det bygd miljøgater blant annet i Liknes i Vest-Agder, Horten i Vestfold (Statens vegvesen Vestfold 1997), Åros i Buskerud (Smaaland 1994) samt
Vegdirektoratets fem prøvesteder. Ett av prøveprosjektene, Rakkestad (Statens vegvesen Østfold 1996), ble fullført i 1993. Tre ble fullført i 1994: Os (Statens vegvesen Hedmark
1996), Batnfjordsøra (Statens vegvesen Møre og Romsdal 1996) og Stryn (Statens vegvesen Sogn og Fjordane 1996). Hokksund i Buskerud er mer omfattende enn de øvrige
prøveprosjektene, på grunn av en fortid med mange forskjellige riksvegføringer som har hatt uheldige virkninger for stedet. Miljøgaten i Hokksund ble fullført i 1996. Det også
etablert miljøgater i blant annet Tønsberg, Mandal, Drøbak, Ask, Flå, Kjøllefjord, Hommelvik, Voss, og Raufoss. Erfaringer fra disse prosjektene er utgitt i en egen rapport fra
Vegdirektoratet (VD 2003a og 2003b). I tillegg til dette er det også etablert miljøgater i en rekke andre tettsteder og bygater.

6. Miljø- og klimavirkninger
Virkningene av miljøgatene i Vegdirektoratets fem prøvesteder ble undersøkt og dokumentert i 1995 og 1996. Det er utarbeidet en rapport fra hvert prøvested, og dessuten en
hovedrapport og en sammendragsrapport som oppsummerer erfaringene med alle prøveprosjektene (VD 1996). Nye og oppdaterte opplysninger om prøveprosjektene og 11 andre
miljøgateprosjekter er å finne i rapporten “Fra riksveg til gate” (VD 2003a).
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På bakgrunn av erfaringer fra prosjekter i Danmark, Tyskland, Frankrike og Norge (VD 1991) ble det forventet at miljøgater ville gi redusert støy, redusert drivstofforbruk og
muligens noe reduserte luftforurensninger. Miljøgater legger til rette for gang- og sykkeltrafikk og det ble ventet at denne trafikken ville øke. Økt vektlegging av estetikk i miljøgatene
innebar forventninger om at byen eller tettstedet ville blir penere og triveligere, og det skulle oppnås en bedre sammenheng mellom gatens utforming og stedets arealbruk og
bebyggelse.
Forbedringer i støy, energiforbruk og luftforurensninger er knyttet til et redusert og jevnere fartsnivå. Tabell 1 viser oppnådde fartsendringer i de norske prosjektene. Virkningen er
av samme størrelsesorden i Norge som det som er funnet i de andre landene.
Tabell 1: Noen resultater fra miljøgater i Norge (Kilde: VD 1996)

Sted

Forventet

Forventet besparelse

i miljøgaten

reduksjon i

i

(alle hadde

antall ulykker

samfunnsøkonomiske

med

kostnader4

Fartsgrense

50 km/t før)

Generelt fartsnivå1

Før

Etter

Spredning om gjennomsnittsfarten2

Før

Etter

personskade3
Batnfjordsøra

40 km/t

45

41

11,5

10,5

0,3

70

Os

50 km/t

40

35

10,1

8,3

0,8

200

Stryn

40 km/t

37

29

8,0

7,8

3,4

860

Rakkestad

30 km/t

42

33

8,6

7,6

7,1

1 790

(indre del)
50 km/t (for
øvrig)
Horten

50 km/t

37

33

7,9

7,3

6

1 400

Ask

50 km/t

48

50

9,4

7,5

–

–

1. Veid gjennomsnitt for alle tellesnitt, begge retninger
2. I et tellesnitt i den mest sentrale delen av miljøgaten
3. Sammenlignet med forventet ulykkestall i en ettersituasjon uten miljøgate. Gjelder perioden 1994-2003 i Horten, og perioden 1995-2004 i de øvrige miljøgatene (ikke beregnet
for Ask)
4. Oppgitt i 1000 1995-kroner
Hvilke endringer som oppnås i fartsnivået er blant annet avhengig av hvilket fartsnivå strekningen har i førsituasjonen, og selve utformingen av miljøgaten, særlig valg av tverrprofil.
I en av de undersøkte miljøgatene, Ask i Akershus, ble det påvist økt kjørefart i ettersituasjonen. Dette er trolig et resultat av at tverrprofilet er bredere, noe som kan medføre at
bilistene opplever strekningen som ryddigere og mer oversiktlig etter at miljøgaten ble etablert.
I miljøgatene i Horten og de fem prøvestedene har gjennomsnittsfarten gått ned med 10-30 prosent. Spredningen og det generelle fartsnivået på strekningene (beregnet som
gjennomsnitt for flere målepunkter) er redusert i Horten og i alle de fem prøvestedene. Endringene i spredning og generelt fartsnivå varierer fra tilfredsstillende (10 prosent redusert
spredning i Batnfjordsøra) til meget god (35 prosent redusert generelt fartsnivå i Hokksund).
Resultater fra to kontrollsteder for prøveprosjektene viste uendret eller økt gjennomsnittsfart. Spredningen viser en svak økning på ett av kontrollstedene og nedgang på det andre.
Utviklingen i gjennomsnittsfarten er i hovedsak som ventet, mens utviklingen i spredningen er uventet. Vi har ingen forklaring verken på økningen i spredningen det ene stedet eller
reduksjonen det andre stedet.
I Horten ble det gjennomført målinger i et tellesnitt utenfor miljøgatestrekningen, for kontrollformål. Disse ga noe overraskende resultater. Det ble registrert en reduksjon både i
gjennomsnittsfart og spredning som var vesentlig større enn i tellesnittet i miljøgaten. Både fartsnivå og spredning er imidlertid likevel høyere i kontrollsnittet enn i miljøgatesnittet.
Miljøgater kan gi positive miljøvirkninger også på andre områder. Nærmiljøet kan få betydelige forbedringer både i de fysiske omgivelsene og i det sosiale livet utendørs.
Erfaringene fra Horten og de fem prøvestedene viser at det oppstår ringvirkninger fra etablering av miljøgater. I alle miljøgatene er det lagt vekt på å legge til rette for utendørs
opphold. Store og iøynefallende forbedringer i de offentlige utearealene har blitt fulgt opp med oppussing av bygninger og standardheving i private utearealer. De fysiske
forbedringene synes generelt å ha gitt grunnlag for mer aktivitet utendørs. Før- og etterundersøkelser viser at utearealene brukes mer enn før både til nødvendige aktiviteter (flere
som går eller sykler) og til rekreasjon (flere som spaserer og oppholder seg i gaten uten å ha spesielle ærend). Dette viser bl a undersøkelsene i Horten, Liknes, Rakkestad og
Stryn.
Syklister og fotgjengere er de trafikantgruppene som er mest fornøyd med endringene, men over halvparten av bilistene mener også at de endringene som er gjort har bedret
forholdene som trafikant (Fyhri 2001).
At beboere og tilreisende i større grad enn før bruker gaten til opphold og fritidsaktiviteter er en positiv sosial virkning i seg selv. Dette kan dessuten virke forebyggende på uønsket
adferd som en følge av bedre sosial kontroll. Fra Liknes er det meldt om en markert nedgang i hærverk og pøbelstreker i sentrum etter at miljøgaten ble bygd.
I enkelte miljøgater har det vært reaksjoner fra publikum på grunn av økt støy fra opphøyde gangfelt. Problemet er blant annet knyttet til vogntog, hvor det kan oppstå slag i
koplingen mellom trekkvogn og tilhenger ved passering av de opphøyde feltene. Videre kan det oppstå sjenerende støy når biltrafikken passerer gatesteinfelt. Der fartsnivået er
høyere enn ca 30 km/t gir gatestein i kjørebanen en rumleeffekt og økt støy (VD m fl 1992). På bakgrunn av klager og støy- og vibrasjonsmålinger er det foretatt ombygginger og
justeringer av opphøyde gangfelt blant annet i Åros, Hokksund og Rakkestad.
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7. Andre virkninger
Undersøkelser i Norge og utlandet (Elvik m fl 1997) tyder på at miljøgater i gjennomsnitt reduserer antall person-skadeulykker med 35-40 prosent og antall materiellskadeulykker
med 25-30 prosent. I gjennomsnitt på de steder der farten er oppgitt, er den redusert fra 54,9 km/t til 46,0 km/t. En slik fartsreduksjon vil erfaringsmessig føre til en nedgang på
omlag 30 prosent i antall personskadeulykker.
Virkningen av miljøgater på ulykkene har sammenheng med hvor stor nedgang i fart miljøgatene fører til. Jo større nedgang i fart, desto større nedgang i antall ulykker. På steder
der farten ikke er redusert, har man heller ikke påvist noen nedgang i antall ulykker. I 10 av de evaluerte miljøgatene var gjennomsnittshastigheten på 35 km/t eller lavere, kun 3 av
stedene hadde gjennomsnittshastigheter på over 40 km/t i etterperioden (VD 2003a). Hastighets-nivåene i førsituasjonen var kun tilgjengelige for de fem prøvestrekningene (se
tabell 1).
Ulykkesreduksjonen ble samlet for de 16 områdene beregnet til 10 prosent. Dette er noe mindre enn forventet sett i forhold til tideligere undersøkelser, men ulykkesnivået i
førperioden var lav. Blant annet er det ikke registrert noen dødsulykker på de aktuelle gatene verken i før- eller etterperioden (VD 2003a). Miljøgater gir bedre tilgjengelighet til
sentrum for fotgjengere og syklister. Det ligger innebygget i miljøgate-prinsippet at den lokale biltrafikkens tilgjengelighet til sentrum minst blir opprettholdt og helst forbedret som en
følge av ryddigere parkeringsforhold. Fotgjengere og syklister får bedre framkommelighet enn tidligere. Ifølge EMIL-prosjektet (Vejdirektoratet 1987) bruker biltrafikken ca 10
sekunder mer pr kilometer i miljøgatene enn det som var tilfelle før ombyggingen. I de fem norske prøvestedene ble det observert et økt tidsforbruk ved å kjøre strekningen på ca
7-8 sekunder pr kilometer i de to minste prøvestedene, Batnfjorsdøra og Os. I Stryn økte gjennomkjøringstiden med ca 18 sekunder pr kilometer. I Rakkestad økte
gjennomkjøringstiden med 40 sekunder pr kilometer.
Grunnen til den relativt store økningen i Rakkestad er at det er innført høyreregel i miljøgaten. Hensikten var å utnytte vikeplikten for trafikk fra høyre til å oppnå lavere fartsnivå i
miljøgaten, noe som faktisk er oppnådd. Høyreregelen har imidlertid også ført til flere stopp i trafikken. Dette er lite gunstig for støy og drivstofforbruk. Videre er det usikkert om
høyreregelen er i overensstemmelse med bilistenes oppfatning av hva som er en fornuftig reguleringsform. I motsatt fall kan det tenkes at høyreregelen er med på å skape en
usikkerhet som er uheldig for trafikksikkerheten.
Det er ikke kjent at det foreligger noen dokumentasjon av økonomiske virkninger av miljøgater. Ifølge enkelte næringsdrivende i Horten har miljøgaten virket positivt på omsetningen
til forretningene. En mulig forklaring kan ligge i at den betydelige handelslekkasjen til Tønsberg er demmet noe opp ved at byen har fått en vesentlig triveligere handlegate enn den
hadde før. Fra Stryn rapporteres det om ny optimisme også i næringslivet som en følge av den betydelige opprustingen hovedgaten har fått (Bergens Tidende 1994). Næringslivet
kan få økonomiske fordeler av redusert drivstofforbruk, men kan få tilleggsutgifter på grunn av økt tidsforbruk. Privatpersoner får også fordeler av redusert drivstofforbruk. De
samfunnsøkonomiske virkningene av miljøgater er særlig knyttet til reduserte miljøkostnader og ulykkeskostnader.

8. Kostnader for tiltaket
Miljøgater er svært sammensatte ombyggingsprosjekter. De omfatter ombygging i kjørebanen, på fortau og et stykke inn i sidegatene. I mange tilfeller inngår parker, torg eller andre
arealer ved siden av selve gaten.
Miljøgater skal som nevnt ha lang varighet. For å unngå gravearbeider i den ferdige miljøgaten så lenge som mulig, vil det ofte være nødvendig å utføre arbeider under gatedekket,
som f eks utskiftninger eller forsterkning av bærelaget, eller utskifting av gamle ledninger eller kabler.
Der miljøgatene bygges i fylkesveger eller riksveger, kan kostnadene være knyttet til både statlige og kommunale budsjetter. Erfaringstall fra prøveprosjektene er vist i tabell 2.
Tabell 2: Anleggskostnader for miljøgatene i prøvestedene. Kostnader per løpemeter veg. (2001 prisnivå)
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Batnfjordsøra

Os

Stryn

Hokksund

Rakkestad

Riksveg1

2 539

6 205

11 669

8 247

9 086

Kommunale/fylkeskommunale

–

–

4 320

15 088

–

Plasser og torg

1 551

904

3 147

2 992

1 045

Parkeringsplasser utenom

1 182

232

817

–

–

Anleggskostnader, type areal

veg1

vegarealet2
Andre areal3

1 521

70

118

300

–

Alle – kommunale VA-anlegg

215

1 280

2 700

2 742

2 267

Alle – generelle kostnader

1 992

865

3 794

4 274

1 665

Sum anleggkostnader

9 000

9 556

26 565

33 643

14 063

Planlegging

572

1 000

1 906

3 468

700

Informasjon

60

40

120

198

62

Andre kostnader

Før/etterundersøkelser

75

40

109

20

180

Sum andre kostnader

707

1 080

2 135

3 686

942

KOSTNADER TOTALT

9 707

10 636

28 700

37 329

15 005

0,6

1,74

1,74

0,94

Miljøgatens lengde i km

0,6

– Forekommer ikke
1 Inkludert langsgående parkeringsplasser, fortau og planterabatter som ligger innenfor gatearealet
2 Inkludert manøvreringsareal
3 Bl a opparbeidet grøntareal utenfor gatearealet, og andre arealer
4 Stryn: 0,8 km riksveg og 0,9 km kommunale gater Hokksund: 0,4 km riksveg og 1,3 km kommunale gater Rakkestad: 0,7 km riksveg og 0,2 km fylkeskommunal veg

Statens vegvesen Vegdirektoratet (2003a) oppgir at de 16 miljøgatene som er evaluert kostet fra 6 000 til 37 000 kroner per meteren (2001 kroner). Gjennomsnittskostnaden for
prosjektene lå på 19 000 kroner per meter miljøgate. Kostnadene vil variere mye, blant annet avhengig av materialvalg, nedgraving av ledninger, nye sluk/rør og om parker/plasser
skal utbedres som en del av prosjektet.
Det er ikke gjennomført en tradisjonell nytte/kostnadsanalyse av miljøgatene. Grunnen er at mange av de viktige virkningene som etterstrebes med miljøgater er vanskelige å
kvantifisere på en entydig måte (f eks visuelle forbedringer og økt trivsel), og nytte/kostnadsanalyser inkluderer bare virkninger som kan kvantifiseres og prissettes. Det betyr at en
nytte/kostnadsanalyse ville gi en sammenligning som ser bort fra viktige virkninger som trivsel, trygghet, oppholdskvalitet og estetikk, som utgjør viktige begrunnelser for
miljøgateprosjekter.

9. Formelt ansvar
Vegholder er ansvarlig for å iverksette ombygging til miljøgater, det vil si Statens vegvesen eller Fylkeskommunen for riks- og fylkesveger, og kommunen for kommunale gater. Som
oftest vil det være nødvendig med endringer i gjeldende reguleringsplan. Endringene fremmes etter Plan- og bygningsloven, og behandles i henhold til vanlig saksgang for planer
etter Plan- og bygningsloven.
Planer for ombygging av riks- eller fylkesveger vil innebære et tett samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen. Miljøgater bør alltid planlegges i en form
for samarbeid med beboere, næringsliv og andre berørte.

10. Utfordringer og muligheter
Miljøgater kan virke som et dyrt tiltak, fordi det omfatter elementer og materialstandarder som hovedgater vanligvis ikke har inneholdt. Kostnadene må vurderes i forhold til at byer
og tettsteder må ha andre løsninger enn det som brukes på landevegen. Miljøgater har flere positive virkninger, og de kan bidra til en sterkt tiltrengt opprusting av byen eller
tettstedet. Opprustingen kan gi virkninger utover det trafikale og fysiske.
Miljøgater kan i gitte tilfeller gjøre omkjøringsveger overflødige, eller omkjøringsvegen kan utsettes. Omkjøringsveger koster ofte mer enn miljøgater. I tillegg bør de avlastede
gatene gis en ny utforming i tråd med den nye funksjonen. I mange tilfeller tilsier dette at den avlastede vegen bør bygges om til miljøgate når omkjøringsvegen er ferdig.
Det har som nevnt vært en del støyproblemer knyttet til opphøyde gangfelt i flere miljøgater. Statens vegvesen Buskerud har prøvd innsnevringer som et alternativ til opphøyning,
blant annet i Lampeland. Erfaringene fra dette stedet tyder på at innsnevringer kan gi en brukbar fartsreduksjon, i strid med tidligere erfaringer. Miljøgaten i Stryn er et eksempel på
en bruk av opphøyde gangfelt, med asfalterte ramper, som synes godt egnet for miljøgater med stor trafikk og høy tungtrafikkandel.
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Miljøgate – tiltak for bedre sikkerhet og miljø. Rakkestad. Moss, 1996.
Statens vegvesen, Vegdirektoratet (VD).
• 1991: Stedet og vegen. Et idéhefte om miljøprioritert gjennomkjøring med erfaringer fra gjennomførte prosjekter. Miljø- og trafikksikkerhetsavdelingen.
• 1996: Miljøgate. Stedet og vegen. Hovedrapport og sammendragsrapport fra miljøgateprosjektet.
• 2003a: Fra riksveg til gate. -evaluering av 16 miljøgater. Miljø og samfunnsavdelingen. MISA 02/2003.
• 2003b: Fra riksveg til gate – erfaringer fra 16 miljøgater. Sammendrag og anbefalinger fra rapporten. Utbyggingsavdelingen. UTB 2003/19.
• 2018: Konsekvensanalyser. Håndbok V712.
Link til håndbok: https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/planlegging/Grunnlagsdata/Konsekvensanalyser
• 2019: Veg- og gateutforming. Normaler. Håndbok N100.
Link til håndbok: http://www.vegvesen.no/_attachment/61414/binary/964095?fast_title=H%C3%A5ndbok+N100+Veg-+og+gateutforming+%288+MB%29.pdf
Vegdirektoratet (VD) m fl. 1992
Sikrere – roligere – renere. (Oversettelse av et tysk informasjonshefte om hvordan miljøprioritert gjennomkjøring bør planlegges for mindre støy og luftforurensning i boligveger og
hovedgater.) Vegdirektoratet, Statens forurensningstilsyn og Miljøverndepartementet.
Vejdirektoratet.
• 1987: Effekt af miljøprioriteret gennemfart. Rapportserie om erfaringene fra Vinderup, Skærbæk og Ugerløse. Delrapporter og hovedrapporter for hver by. Herlev,
Vejdatalaboratoriet.
• 1990: Effekt af miljøprioriteret gennemfart. Drift og vedligeholdelse. Skærbæk, Vinderup og Ugerløse. Herlev, Vejdatalaboratoriet. Rapport 85.
• 1991: Byernes trafikarealer. Hæfte 3. Tværprofiler. København, Vejregeludvalget.
• 1993a: Bedre trafikmiljø. Et idékatalog. Herlev, Vejdatalaboratoriet og Vejregelsekretariatet. Rapport 106.
• 1993b: Effekt af miljøprioriteret gennemfart. Trafiksikkerhed. Skærbæk, Vinderup og Ugerløse. Herlev, Vejdatalaboratoriet. Notat 2.
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1. Problem og formål
2. Beskrivelse av tiltaket
3. Supplerende tiltak
4. Hvor tiltaket er egnet
5. Bruk av tiltaket ? eksempler
6. Miljø- og klimavirkninger
7. Andre virkninger
8. Kostnader for tiltaket
9. Formelt ansvar
10. Utfordringer og muligheter
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ANDRE RELEVANTE TILTAK
◦ Sambruksareal/Shared space
◦ 30 km/t fartsgrenser
◦ Miljøgater
◦ Formingsprinsipp for gater og veger
◦ Trafikksanering
◦ Fysisk fartsregulering og rundkjøringer
◦ Miljøfartsgrenser
◦ Lavutslippssone
◦ Tungbilruter og tungtrafikknett
◦ Signalregulering i kryss
◦ Gå- og sykkelvennlige kjøretøysperrer

◦ Motoreffektivisering av personbiler med forbrenningsmotor
◦ Vegprising
◦ Lokalisering av bolig og arbeidsplasser
◦ Kapasitet i veinettet
◦ Framkommelighetstiltak for kollektivtrafikk
◦ Sykkelveg og sykkelnett
◦ Fysiske anlegg for gående
◦ Hydrogen i personbilparken
◦ Trafikkstyring ved hjelp av ITS
◦ Plan- og bygningsloven

STIKKORD
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Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Rune Lian, 51568754

Høringssvar - Offentlig ettersyn detaljregulering 5096 for Norheimsmarka i
Karmøy kommune

Fylkesmannen har innsigelse til at detaljplanen har for lav boligtetthet sett opp mot
nasjonale og regionale føringer for arealplanleggingen. Planen er i strid med Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging.
Vi har ellers faglig råd om at planen bør sikre større areal til felles uteoppholdsareal og lek i
tråd med regionale føringer og kommuneplanen.
Vi har ellers faglig råd om å vurdere naturbaserte løsninger for overvannshåndtering for å få
en bedre sikkerhet mot flom og øke blå-grønnfaktoren i planen.

Vi viser til oversendelse fra kommunen datert 16.12.2019.
Saken gjelder detaljregulering av boligområdet Norheimsmarka på Nordheim i Karmøy kommune.
Bakgrunn for saken
Planen legger til rette for boligbebyggelse med blandet boligtyper på areal som i kommuneplan er
avsatt til boligbebyggelse. Planområdet er på om lag 18,4 dekar der det meste er fulldyrket
jordbruksareal. Planen åpner for 53 nye boenheter.
Planområdet ligger opp til etablerte boligfelt, med kort avstand til bussholdeplass, offentlige
tjenester og sentrumsfunksjoner.
Arealbruk og boligtetthet
Til planvarsel er det kommet merknader, også fra Fylkesmannen, om at boligtettheten i planen bør
ligge innenfor intervallet i regionalplan for Haugalandet på 4-8 boliger per dekar.

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230
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I plandokumentene beskrives en boligtetthet på 3,4 boliger per dekar. Beregningen er gjort uten å
regne med offentlig areal. Medregnet offentlig areal blir boligtettheten på om lag 2,9 boliger per
dekar og følger derfor ikke opp føringer i regionalplanen.
I plandokumentene er dette kommentert ut fra at planområdet ligger delvis i en større avstand fra
områdesenteret Nordsheimsmarka enn influensområdet for en tetthet på 4-8 boliger per dekar. Det
er også lagt vekt på at boligtypene i planen skal være en overgang fra eneboligbebyggelse til høyrere
utnyttelse. Det er også vist til boligområdet ved Spannalia med leiligheter som dekker behovet i
området.
Vi mener likevel at planen må sikre en høyere utnyttelsesgrad. Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (BATP) tilsier en høy arealutnyttelse i sentrale
utbyggingsområder som dette. Planområdet ligger sentrumsnært med kort avstand til
bussholdeplass, offentlige tjenester og sentrumsfunksjoner. Skjerpede nasjonale føringer knyttet til
jordvern innebærer også at kommunene i enda større grad enn tidligere må prioritere kompakt
utbygging, med god kvalitet, innenfor avklarte utbyggingsområder for å unngå press på nedbygging
av nye landbruksområder. Dette gjelder særlig i sentrale områder på Jæren og Haugalandet med
høyt utbyggingspress. Boligtettheten bør økes vesentlig og minimum innenfor normene for
boligtetthet i regionalplanen på 4-8 boliger per dekar. Den må også sikres på en juridisk bindende
måte i plandokumentene, f.eks. gjennom bestemmelser til ulike områder.
Vi vil i denne sammenhengen også vise til Regional jordvernstrategi for Rogaland vedtatt i
Fylkestinget i 2019. Planforslaget følger ikke opp tiltak knyttet til effektiv arealbruk som kommer
fram i strategien. Et tiltak for å nå nasjonalt og regionalt jordvernmål, er å unngå parkering i dagen
ved bygging på jordbruksareal. I detaljplanen for Norheimsmarka blir det lagt opp til parkering i
dagen. Det binder opp unødvendig mye areal til lite arealeffektiv bruk.
Fylkesmannen har innsigelse til planforslaget med bakgrunn i for lav utnyttelsesgrad og manglende
bestemmelser om minimumsutnyttelse. Den er i strid med statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging, regionalplan og kommuneplan.
Fylkesmannen har faglig råd om at parkeringsareal bør utnyttes bedre ved for eksempel å etablere
parkeringskjeller under boligbebyggelse. Dette vil gi en høyere boligtetthet innenfor planområdet og
en mer effektiv arealbruk uten å komme i vesentlig konflikt med de ønskede boligtypene.
Bokvalitet og barn og unge
Planen legger opp til et felles uteoppholdsareal og lekeområde. I plandokumentene er det beskrevet
at planen dokumenterer 3054 kvm areal til uteopphold. I dette er det også medregnet bilfrie gatetun
og areal mellom boligbebyggelse som ikke direkte egner seg for lek og felles uteoppholdsareal. I
realiteten er det kun de sentrale sammenhengende uteoppholdsarealene (UTE) som er egnet å
regne som fullverdig areal til formålet.
Både med planlagt boligtetthet og boligtetthet innenfor rammene av regionalplanen (jf. innsigelse til
boligtetthet), er egnede uteoppholdsareal for lite til å oppfylle minimumsrammene i regionalplanen
og strengere arealkrav i kommuneplanen, slik også vist i planbeskrivelsen.
Rikspolitiske retningslinjer til barn i planleggingen gir tydelige føringer om at barn og unges
interesser skal ha stor vekt i arealplanleggingen. Det er viktig å sette av nok areal til lek og
uteopphold og sikre at disse får en kvalitetsmessig god utforming.
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Fylkesmannen har derfor faglig råd om at det i planen settes av mer areal til lek og uteopphold.
Overvannshåndtering
Ut ifra plandokumentene skal overvann ledes direkte inn i offentlig overvannsanlegg uten
fordrøying. Dette er ikke i tråd med bestemmelser om påslippskrav i kommuneplanen. I statlige
planretningslinjer til klima- og energiplanlegging og klimatilpassing med tilhørende veiledning, sies
at overvann må håndteres slik at det ikke oppstår faresituasjoner med flom og at
overvannshåndtering bør bidra til å øke blå-grønnfaktoren i byggeområder.
Naturbaserte løsninger for overvannshåndtering kan både gi en bedre klimatilpassing, være positivt
for naturmiljøet og tilføre uteområder en større opplevelsesverdi.
Fylkesmannen har derfor faglig råd om at en i planen bør vurdere løsninger for håndtering av
overvann gjennom naturbaserte løsninger. Vi vil her vise til veilederen «Hvordan ta hensyn til
klimaendringer i plan?» fra Miljødirektoratet.

Med hilsen
Harald Thune
assisterende fylkesmann

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Statens vegvesen, Region Vest Askedalen 4
6863
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 4001

Leikanger
Stavanger

Fra: andreas.sandvik@mattilsynet.no <andreas.sandvik@mattilsynet.no>
Sendt: torsdag 16. januar 2020 10.14
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
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Til Karmøy kommune
Mattilsynet har ingen ytterlige kommentarer til saken på dette nivå i planprosessen.
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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Saksnr.: [xx/xxx]

Haugesund, 15.01.2020

Arkivnr.:

Saksbehandler: TEA

UTTALE BRANN – PLAN 5096 – DETALJREGULERING
NORHEIMSMARKA
Brannvesenet viser til «Retningslinjer for ivaretakelse av behov ved innsats fra brannvesenet».
Dersom retningslinjene følges har ikke brannvesenet ytterligere kommentarer.
Om retningslinjene ikke kan følges bes det om at brannvesenet tas inn til høring i den videre
plan/byggesaken.
Vi ber om at det settes rekkefølgekrav i planbestemmelsene:
«Krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets biler og utstyr må være på plass før en
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis.»

Vennlig hilsen
Tove Aksdal │ forebygger
HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Direkte: (+47) 45 28 65 92 │ Sentralbord: (+47) 91 91 01 11
E-post: tove.aksdal@hbre.no
Nettside: www.hbre.no
Diktervegen 8, 5538 Haugesund

Haugaland brann og redning iks
Diktervegen 8
5538 Haugesund

tlf: 91 91 01 11
e-post: postmottak@hbre.no

nettside: www.hbre.no
org.nr: 819 585 822

________________________________________
Fra: post@xn--grnn-fremtid-wjb.no <post@xn--grnn-fremtid-wjb.no>
Sendt: fredag 27. desember 2019 18.04
Til: Sentralarkivet
Emne: Merknad til offentlig ettersyn av detaljregulering for Norheimsmarka – plan 5096 saker. 17/4858
§ 52 foreslår at det for trinnvis utbygging skal alltid va-anlegg for
hele planområdet, omsøkte boligers adkomst og parkering, inntilliggende
gangveier, fortau o_F1, trafikksikringstiltak for myke trafikanters
kryssing av Norheimvegen, felles uteopphold f_UTE 1 – f_UTE4, og felles
renovasjon f_R1 være ferdigopparbeidet og godkjent før nye boliger
innenfor planområdet tas i bruk.
Vi minner om at pbl § 27-1 fastsetter at bygning må ikke føres opp eller
tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann,
samt slokkevann.
Planens fremstår således i strid med loven.
Vi ber om at spørsmål eller andre henvendelser gjøres pr. e-post.

Mvh
Magne Pettersen
Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid
www.grønn-fremtid.no
post@grønn-fremtid.n

Planbestemmelser
5096 NORHEIMSMARKA - 148/1042
Arkivsak:
Arkivkode:
Sakstittel:

17/4858
PLANR 5096
PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA 148/1042

HTM 24.03.2020

1. Planens hensikt
Hovedhensikt med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert
småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende anlegg.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BK)
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BF)
Uteopphold/lek (UTE)
Trafo (E)
Renovasjon (R)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveg (V)
Fortau (F)
Gangadkomst (G)
Annen veggrunn (AVG)
Gatetun (GT)
Parkering (P)

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
Grønnstruktur (GR)

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 12-6)
Sikringsone - Frisiktsone
Krav vedrørende infrastruktur (H410)

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§1

Utbygging av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (vann-, avløp- og
renovasjonsanlegg) skal skje i henhold til godkjent teknisk plan (1:200).

Ved utarbeidelse av teknisk plan skal brannvannkapasitet dokumenteres. Der
bebyggelse trenger forsterket brannvannkapasitet skal valgt løsning fremgå i
teknisk plan.
Dokumentasjon til at krav til slokkevann og oppstillingsplass for brannvesenets
biler og utstyr oppfylles må også være vedlagt byggesaken.

§2

Etablering av utearealer skal skje i henhold til godkjent utomhusplan (1:200).
Denne planen skal vise:
- bygningers plassering
- adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem for både harde og myke trafikanter
- opparbeidelse av gatetun
- opparbeidelse av felles utendørs oppholdsarealer inkl. nærlek/kvartalslek som
sosial møteplass for ulike alders-/funksjonsgrupper iht. kommunalteknisk
norm.
- allergivennlig beplantning (beplantning kan alternativt fremstilles i egen
beplantningsplan)
- nødvendig belysning av fellesareal (belysning kan alternativt fremstilles i egen
belysningsplan)
- biloppstilling i fellesanlegg eller ved boligen
- utforming av renovasjonspunkt
Kvaliteten på overflater og utstyr i uteoppholdsområdet skal være høy.
Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 er retningsgivende for innredning av fellesarealer.

§3

Matjord skal ivaretas vha. deponeringsplan. Hele planområdet skal kontrolleres for
PCN-smitte, samt kontrolleres iht. Forskrift om fremmede organismer § 9 og § 24,
punkt 2 og 4, vedlegg 1. Ved søknad om deponering av matjord skal vedlegges

rapport utført av fagkyndig. Ved funn av PCN-smitte eller andre fremmede arter
iht. Forskrift om fremmede organismer vedlegg 1, skal fagkyndig utarbeide en
tiltaksplan. Tiltaksplanen skal følge søknad om deponering, jfr. også § 51.

§4

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

§5

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må Karmøy kommune straks varsles, og
arbeidet stanses inntil løsning er avklart med kommunen.

§6

Bygningenes hovedfasade skal ligge innenfor byggegrense. Hvor det ikke er satt
byggegrense kan det bygges inntil formålsgrense.
Terrasser liggende på terreng i byggeområder tillates etablert over byggegrense.
I område BF1 – BF3 tillates etablert gjerde utenfor byggegrense mot Norheimvegen.
I område BF1 – BF3 tillates etablert gjerde/mur utenfor byggegrense mot f_GT1.
I område BK4 tillates etablert mur utenfor byggegrense mot naboeiendommene
148/59 og 148/121, for å klare å ivareta høydeforskjell mot eksisterende steingjerde.

§7

Prinsipp om universell utforming iht. gjeldende forskrift skal inngå i planlegging
av bebyggelse og anlegg. Beskrivelse av prinsipp for universell utforming og
eventuelle avvik fra gjeldende forskrift skal redegjøres for ved søknad om tiltak.

§8

Grenseverdier gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016
gjøres gjeldende for planen.
Det vises til støyrapport utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal dat. 27.06.2019. Før
søknad om tiltak for område BF1 - BF3 må maksimalnivå på soverom og eventuelt
støykrav til fasade/vindu beregnes når plantegninger og fasader foreligger. Støyfri
privat uteplass på terreng på min. 8 kvm for bolig beliggende lengst sør i BF1 må
etableres med lokal skjerming 2,0 m høyde. Støyfri privat uteplass på terreng på
min. 8 kvm for boliger i BF2 og BF3 må etableres vendt mot uteoppholdsområdet
slik at bebyggelsen fungerer som støyskjerm mot Norheimsvegen.

§9

Estetisk skal de forskjellige byggeområdene/bygningstypologiene i planområdet gis
et felles uttrykk ved bruk av volumer, material- og fargevalg som harmonerer.

Fasaderekker vendt mot veiene Norheimmarka/Norheimvegen i område BF1 – BF3
skal tilstrebes å ha variasjon i volumoppbygging, eller i material-/fargevalg for ikke
å fremstå som en monoton bygningsrekke.
§ 10

Uteplass skal være soleksponert 5 timer med hovedtyngde rundt kl. 15.00 på vår/høstjevndøgn. For alle boenheter på bakkeplan skal det tilstrebes hagedybde på 6
m.

§ 11

Om det viser seg påkrevd tillates det etablert en ny trafo internt i planområdet.
Plassering skal dokumenteres avklart med netteier.

§ 12

Eksisterende bebyggelse beliggende på gnr. 148 bnr. 142 tillates revet. Eksisterende
adkomst til eiendommen skal stenges.

§ 13

Ferdig opparbeid offentlig veiareal skal overføres Karmøy kommune.
Trafo-område skal overføres netteier.
Rettshavere av respektive fellesareal har vedlikeholdsplikt for disse.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (felt BK1 – BK6)

§ 14

I byggeområdene skal det oppføres konsentrert småhus.
I BK1 – BK3 skal det oppføres firemannsboliger med felles parkering på
parkeringsplass f_P2.

I område bod BK1 – BK2 skal det oppføres boder for BK1 og BK2.
I område bod BK3 skal det oppføres boder for BK3.

I BK4 – BK6 skal det oppføres rekkehus med felles parkering på parkeringsplass
f_P1.
For BK1 – BK3 skal det dokumenteres min. 8 kvm privat uteoppholdsareal.

For BK4 skal det dokumenteres min. 8 kvm privat vestvendt uteoppholdsareal på
terrasse i 3. etasje.

§ 15

Tillatt bebygd areal for hvert av byggeområde BK1 – BK6 skal ikke overstige den
maks. utnyttelse (BYA%) som fremgår av plankartet.

§ 16

Bebyggelsens makshøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
BK1 – BK3 er i 2 etasjer = maks. gesimshøyde 7,0 m.
BK4 er i 3 etasjer = maks. gesimshøyde 10,0 m.
BK5 – BK6 er i 2 etasjer = maks. gesimshøyde 8,0 m.
Boder for BK1 – BK3 kan ha maks. gesimshøyde 3,0 m.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (felt BF1 – BF3)

§ 18

I byggeområdene skal det oppføres frittliggende småhus.
I område BF1 – BF3 skal det oppføres frittliggende småhus med delvis overbygget
takterrasse, med parkering ved egen bolig/i carport.

§ 19

Tillatt bebygd areal for hvert byggeområde skal ikke overstige den maks. utnyttelse
(BYA%) som fremgår av plankartet.

§ 20

Bebyggelsens makshøyder skal regnes fra gjennomsnittlig planert terreng.
BF1 – BF3 er i 2 etasjer + delvis overbygget takterrasse = maks. byggehøyde 9,0 m.

§ 21

For BF1 – BF3 skal det dokumenteres 2 p-plasser pr. boenhet, hvorav en plass kan
være i carport. Carport skal tilrettelegges for elbil-ladning.

Trafo (felt o_E1)

§ 22

Innenfor område o_E1 ligger det en trafo og annet teknisk anlegg, med tilkomst fra
vegen Norheimmarka.

§ 23

Området er offentlig.

Renovasjon (felt f_R1)

§ 24

I område f_R1 skal etableres nedgravd renovasjonspunkt med tilkomst for tømming
fra f_GT1.

Utforming av renovasjonspunkt skal dokumenteres avklart med renovatør.
Om renovatør ikke har systemer for etablering av nedgravd renovasjon ved
tidspunkt for søknad om tiltak tillates det etablert renovasjon på overflaten på
samme sted. I slikt tilfelle tillates brukt det areal som er påkrevd for etablering av
overflatehåndtering.

§ 25

Området er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.

Uteopphold (felt f_UTE1 – f_UTE4)

§ 26

Innenfor område f_UTE1 – f_UTE4 skal det etableres nærlek/kvartalslek med utstyr
tilpasset ulike alders- og funksjonsgrupper. Resterende uteoppholdsarealer skal gis
parkmessig opparbeidelse. Uteoppholdsarealer skal opparbeides iht. godkjent
utomhusplan, jfr. § 2.

§ 27

Området er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Kjøreveger (felt o_V1, trafikksikringstiltak Norheimvegen)

§ 28

Område o_V1 skal nyttes til kjøreveg.

§ 29

Kjøreveg er offentlig.

§ 30

Det skal etableres trafikksikringstiltak utenfor planens avgrensning for å ivareta
myke trafikanters kryssing av Norheimvegen. Valg av løsning og plassering av

kryssningspunkt skal skje ved teknisk planlegging. Etablering skal skje i henhold til
godkjent teknisk plan, jfr. § 1.

Fortau (felt o_F1 - o_F2)

§ 31

Området o_F1 – o_F2 skal nyttes til fortau.

§ 32

Fortau er offentlig.

Gatetun (felt f_GT1 – f_GT2)

§ 33

Området f_GT1 – f_GT2 skal nyttes som adkomst til boliger i planområdet.
GT1 er kjøre-/gangadkomst. GT2 er gangadkomst.

§ 34

Gatetun f_GT1 – f_GT2 er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.

§ 35

Gatetun f_GT1 skal gis en utforming som ivaretar myke trafikanter vha. variasjon i
materialbruk. Utforming av gatetunet skal fremgå av teknisk plan/utomhusplan, jfr.
§§ 1 og 2.

Krav ved utforming av f_GT1:
-

-

Gatetun skal skiltes som gatetun ved inn-/utkjøring.
Fartsgrense i gatetunet skal skiltes 15 km/t.
Inn-/utkjøring av gatetunet skal skje ved kryssing av kantstein.
Kjørebanen i gatetunet som henvender seg mot f_P2, BK1, BK6, f_UTE1, f_UTE4 og
f_R1 skal ikke være rettlinjet. Gatetunsopparbeidelsen skal gis en glidende
overgang mot opparbeidelsen av områdene f_P2, BK1, BK6 og f_UTE1 – f_UTE4.
Kjørebanen skal alltid ha min. 3,5 m kjørebredde for ivaretakelse av fremkomst for
utrykningskjøretøy/stor lastebil.
I gatetunet skal det ikke være høydeforskjell mellom kjørebane og øvrige arealer.
Gatetunet skal ha visuelt fartsdempende tiltak i form av materialbytter med ca. 50
m:s mellomrom.
Gatetunet inkl. overgangen til inntilliggende områder skal utstyres med
parkmessig møblering og beplantning.

Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 er retningsgivende for innredning av gatetun med
inntilliggende areal.
§ 36

f_GT1 tillates brukt som snuareal ut fra område BF1 – BF3.

§ 37

f_GT2 skal sperres for gjennomkjøring på forviste plasser.

Gangadkomst (f_G1 – f_G5)

§ 38

Område f_G1 – f_G5 skal nyttes som gangadkomst.

§ 39

Gangadkomst f_G2 – f_G5 er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK6 og BF1 – BF3.
Gangadkomst f_G1 er felles for rettighetshaverne i BK1 – BK3.

Annen veggrunn (o_AVG1 – f_AVG7)

§ 40

Annen veggrunn o_AVG1 – f_AVG7 er skulder langs kjørevei og fortau.

§ 41

Annen veggrunn er offentlig.

Parkering (f_P1 – f_P2)

§ 42

Området f_P1 – f_P2 skal nyttes til parkering. Det tillates ikke tildelt eksklusive
parkeringsplasser. Plassene skal brukes i fellesskap.

§ 43

Parkering f_P2 er felles for rettighetshaverne i felt BK1 – BK3.
Parkering f_P1 er felles for rettighetshaverne i felt BK4 – BK6.

3.3 Grøntstruktur (§ 12-5 nr. 3)

Grøntstruktur (felt f_GR1 – f_GR5)

§ 44

Område f_GR1 – f_GR5 skal gis parkmessig opparbeidelse.

§ 45

Område f_GR1 – f_GR2 er felles for rettighetshaverne i felt BK1 – BK3.
Område f_GR3 – f_GR5 er felles for rettighetshaverne i felt BK4 – BK6.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
Sikringsone - Frisiktsone

§ 46

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.

Krav vedrørende infrastruktur – VA (H410_1)

§ 47

Eksisterende va-trase beliggende i sonen skal legges om ved byggemodning av
planområdet. Omlegging skal skje i henhold til godkjent teknisk plan, jfr. § 1.

Sikring nyere tids kulturminne – steingjerde (H570_1)

§ 48

I sone H570_1 ligger nyere tids kulturminne, et steingjerde. Steingjerde skal
tilstrebes bevart ved byggemodning av planområdet.

5. Rekkefølgebestemmelser
§ 49

Deponeringsplan for matjord skal være godkjent av kommunen
v/landbruksavdelingen og naturforvalter før det gis igangsettingstillatelse til
gjennomføring av planen.

§ 50

Anlegg som fremgår av godkjent teknisk plan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger i planområdet tas i bruk.

Herunder skal etablering av trafikksikringstiltak for myke trafikanters kryssing av
Norheimvegen være ferdig opparbeidet og godkjent før nye boliger i planområdet
tas i bruk.
§ 51

Anlegg som fremgår av godkjent utomhusplan skal være ferdig opparbeidet og
godkjent før nye boliger i planområdet tas i bruk.

§ 52

Ved trinnvis utbygging skal alltid va-anlegg for hele planområdet, omsøkte boligers
adkomst og parkering, inntilliggende gangveier, fortau o_F1, trafikksikringstiltak
for myke trafikanters kryssing av Norheimvegen, felles uteopphold f_UTE 1 –
f_UTE4, og felles renovasjon f_R1 være ferdigopparbeidet og godkjent før nye
boliger innenfor planområdet tas i bruk.

Om BK1 – BK6 bygges ut som første byggetrinn kan det tillates etablert midlertidlig
renovasjonsstasjon på overflaten frem til at f_R1 med tilkomst fra f_GT1 blir
etablert.

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i
bestemmelsene
Støyrapport dat. 27.06.2019 utarbeidet av ApiAku Lars Oftedal.

Dokumenter som blir gjort retningsgivende gjennom henvisning i
bestemmelsene
Illustrasjonsplan dat. 30.10.2019 utarbeidet av Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE
AS.
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Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø viser til uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland
Fylkeskommune og konstaterer at det foreligger innsigelse mot planforslaget slik det nå
foreligger. Hovedutvalg teknisk og miljø vil be administrasjonen ta initiativ til å avholde
administrativt drøftingsmøte mellom kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen med
tanke på å komme fram til en løsning for planlagt arealbruk som ivaretar kommunens
interesser.
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Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

24.03.2020

PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
5107 for Solberg – 112/6, datert 24.03.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
RH Oppmåling AS har på vegne av Svein Kristian Stokke utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan 5107 for Solberg.
Planområdet omfatter eiendom gnr/bnr 112/6, Skrevegen 66, på fastlandssiden av Karmøy
kommune. Planområdet ligger mellom Førresfjorden og Skrevegen, ca. 250 meter i luftlinje sør
for EV. 134.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 3 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene
frittliggende småhusbebyggelse og offentlig friområde.

Beskrivelse av de eksisterende forhold og planens hovedtema:
Planområdet er i gjeldende plan(reguleringsplan 540 Døle/Skre) avsatt til kombinert bolig- og
hytteformål, samt offentlig friområde. Det er oppført en bolig og et naust på eiendommen.
Boligen er fra 1930 – tallet. Boligens verdi som nyere tids kulturminne er vurdert i planprosessen,
og det er kommet frem til at bygningen ikke har særskilt verdi som kulturminne. Bygningen
forutsettes revet i planforslaget.
Eksisterende naust ligger innenfor areal avsatt til naustformål i kommuneplanen og friområde i
gjeldende reguleringsplan. Det er ikke tatt høyde for utvidelse av naustområdet i forelagte plan.
Ønsket er å beholde det ene naustet som er der, og la resten av strandlinjen ligge i fred.
Offentlig friområde videreføres, som del av et større sammenhengende friområde. Friområdet
strekker seg fra kommunegrensen med Tysvær i nord til det er på linje med Kupholmen, ca. 400
meter lenger sør. Friområdet skiller bebyggelsen langs Skrevegen fra strandlinjen og
naustbebyggelsen ved Førresfjorden, og er en viktig del av landskapsbildet i området.
Takform:
Langs Skrevegen i dag er det kun boliger med skråtak. Det er i planprosessen gjort en vurdering
av å tillate oppføring av bolig med flatt tak innenfor forelagte planforslag. Planforslaget har
landet at bolig nærmest Skrevegen (BF1) må videreføre det eksisterende mønsteret med skråtak,
mens bakenforliggende bolig (BF2) kan oppføres med flatt tak forutsatt at øverste etasje er
inntrukket i øst og i en mørk farge, mens resten av bygningen er lys. Bakgrunnen for dette er at
skråtakene i området er belagt med mørk eller rød takstein over lyse bygninger. Tanken er at den
øverste etasjen på avstand vil oppfattes som flaten på et skråtak.
Rekkefølgekrav:
Bolig nr. 2 i planforslaget kan ikke bygges før nytt avløpssystem er opparbeidet i området. Dette
er et rekkefølgekrav i gjeldende kommuneplan, og er gjeldende for store deler av Eike, Kolnes og
Skre. Planen er at avløpet skal føres via rør under ny Eikjeveg. Avløpssystemet i området i dag
tåler ikke å bli merbelastet.

Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Overordnede planer:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde, friområde og naust.
I henhold til areal- og transportplan for Haugalandet (ATP) skal området ha en utnyttelse på 2
boliger pr. daa. I henhold til Definisjoner: Beregning av boligtetthet i ATP side 43, skal
boligområdets tilhørende uteareal og lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne veier og
infrastruktur, og andre tilhørende arealer inngå i beregning av tetthet. Karmøy kommune har
lagt til grunn at offentlig friområde ikke er tilhørende boligområdet, men del av en
sammenhengende offentlig grønnstruktur langs Førresfjorden, åpen for allmenn ferdsel og
benyttelse, og dermed ikke inngår i utregningen av tetthet. Grunnlaget for utregning av tetthet er
dermed 1769 kvm, avrundet 1,8 da, og tetthet 1,1 bolig/da.
Terrenget gjør at det er utfordrende å bygge tett i området. Innkjøring er nødt til å komme fra
Skrevegen, som ligger høyere enn byggegrunnen. Areal til lek og uteopphold blir naturlig
begrenset på grunn av utfordringene med terrenget og universell tilgjengelighet, samt at
kommunen ikke ønsker at offentlig friområde reduseres til fordel for private hager/uteareal.
Det finnes løsninger for tett bebyggelse i bratt terreng, som å trappe bebyggelsen, men dette
krever mer areal enn det som er tilgjengelig i dette planområdet. Hver enhet vil kreve areal til
lek- og uteopphold, samt parkering, og for at dette skal lønne seg for utbygger, må området være
stort nok til etablering av et visst antall enheter.
Forelagte planforslag åpner for at boligene i BF1 og BF2 kan anlegges med leilighet, selv om det
ikke spesifiseres at de skal ha separate boenheter. Dette har sammenheng med at
avløpsløsningen i området i dag ikke tåler merbelastning. Området Eike – Kolnes – Skre er
avhengig av at nytt avløpssystem anlegges i grunnen til ny Eikjeveg, før det kan godkjennes
bebyggelse som ikke var påberegnet på det tidspunktet kommunedelplanen for Eike/Kolnes/Skre
vart godkjent i 2012.

Tilgrensende reguleringsplaner:
Planforslaget grenser til reguleringsplan 540 Døle/Skre, godkjent 27.04.1993.

Teknisk plan - vann- og avløp:
Det er kommunalt vann- og spillvannsnett nordøst for planområdet. For spillvann er det
rekkefølgekrav for bolig nr. 2 innenfor planområdet at nytt spillvannsnett må være på plass før
den kan bygges. Spillvann må ellers pumpes til ny kum nordvest i planområdet, hvor det er fall
ned til kommunalt nett.
Overvann føres til sjøen via eksisterende OV – ledning. Parkeringsareal får sluker. Det er laget en
skisse til løsning i planbeskrivelsen kapittel 5.6.7.

Planens konsekvenser for barn og unge:
Planområdet inngår i dag i plan 540 Døle/Skre. I den planen er det avsatt areal til lek og
friområder i forhold til planlagt bebyggelse. Det er vurdert at å øke antall enheter med 1 eller 2
enheter ikke vil ha negative konsekvenser for barnas utemiljø. Karmøy kommune stiller krav om
ytterligere lekeareal først ved 4 eller flere enheter.
Skrevegen har gang- og sykkelveg frem til Kolnes Skole. Det er derimot 2,3 km til Eike, så det går
skolebuss. Nærmeste busstopp er 45 meter fra planområdet.
Det er både barnehagedekning og barneskoledekning i området. Ungdomsskoleelever i området
går på Vormedal ungdomsskole, som har kapasitet til 420 – 440 elever. De siste 5 – 6 årene har
elevtallet ligget rundt 400 elever.

Planens konsekvenser for naturmangfoldet:
Planområdet er allerede bebygget med en bolig med tilhørende hageanlegg innenfor
byggeområdet. Det er i hagen registrert svartelistede arter (høstberberis og bukemispel) som
krever spesielle tiltak ved bygging nær plantene og flytting/behandling av jordsmonnet. Det er
rekkefølgekrav til fjerning av plantene før byggestart, samt tiltaksplan som viser kartlagt
forekomst av plantene. Plantene skal fjernes fra hele BF1 og BF2 (se planbestemmelsene § 26).
Det er observert åkerrikse og stær i nærområdet til planområdet. Begge artene har
aktsomhetskart som favner over planområdet. Det er 12 år siden det ble observert åkerrikse i
området, og planområdet er ikke et habitat denne arten normal trivs i. Stær er observert i løpet av
de siste par årene, og det er derfor lagt inn planbestemmelser om at man skal unngå arbeid og
tiltak i hekkeperioden til stær (april – mai) i planbestemmelsenes § 8.

Planens innhold i et folkehelseperspektiv
Planområdet ligger mer enn 1000 meter fra sentrale funksjoner som skole, barnehage og
dagligvarehandel. Det er også få opparbeidde offentlige rom i området som kan fungere som
møteplasser.
Planområdet ligger nært til kollektivtrase og busstopp med relativt god dekning (14 daglige
avganger). Området har god tilgang til friområder og til strandlinjen.
Planen legger til rette for et bilbasert område. Dette er for så vidt gjeldende for store deler av Skre
og Kolnes. Sentrumsfunksjoner utenom barneskole og barnehage er i stor grad knyttet til
Raglamyr eller Norheim, og det er i dag ikke tilrettelagt for gange/sykkel til disse stedene.
Boligområdene er på den annen side etablert, og har mange fine turområder og
friluftsalternativer.

Saksbehandling:

Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens §. 12-8. Frist for merknader var satt til 23.05.19.
Det er innkommet 7 merknader til oppstart av planarbeidet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen ....16.05.19
Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............15.05.19
Fylkesmannen i Rogaland ................................................23.05.19
Statens vegvesen, region Vest ..........................................09.05.19
Fiskarlaget Vest ..................................................................06.06.19
Fiskeridirektoratet .............................................................08.05.19
Mattilsynet .........................................................................25.04.19

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt. For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser»
bakerst i saksfremlegget.

Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det forelagte planforslaget har ikke tilstrekkelig tetthet i henhold til areal – og transportplan for
Haugalandet. Noe av dette er på grunn av terrenget, og noe av det er fordi kommunen er
tilbakeholden med å anbefale høy fortetting inntil avløpsforholdene er utbedret. Usikkerheten er
knyttet til ny Eikjeveg, hvor ny avløpsledning skal gå. Veien er per i dag ikke finansiert, og
tidshorisonten på prosjektet er derfor usikker.
I dag kan kommunen kun tillate utbygging av enheter som var godkjent i plan tilbake i 2012
(Kommunedelplan for Eike – Kolnes – Skre, godkjent 13.12.2012). Det er kun disse enhetene det
er kapasitet til i eksisterende avløpsanlegg. Kommunalsjef teknisk viser til bestemmelse 3.3 til
kommuneplanens arealdel. Krav til at tekniske anlegg skal være på plass er hjemlet i plan- og
bygningsloven kapittel 27.
Kommunalsjef teknisk vil ikke anbefale oppføring av rekkehusbebyggelse eller
leilighetskompleks, som må oppføres sammen, så lenge bare en enhet kan tas i bruk. Dette vil
føre til at flere enheter blir stående tomme inntil nytt avløpssystem er på plass. Dette er en
uønsket situasjon, både for kommunen og for en utbygger. I forelagte planforslag er det foreslått
en ekstra enhet, som kan gi noe større tetthet hvis og når nytt avløpssystem er anlagt. Enhetene i
forslaget er eneboliger, og dermed separate, slike at de kan oppføres på ulike tidspunkt.
Det vises til at kommunen ikke skal bruke rekkefølgekrav som skjulte byggeforbud. Så lenge
planforslaget ivaretar rekkefølgebestemmelsene i kommuneplanen, er der ikke uten videre grunn
til å avvise forelagte planforslag.

Konklusjon:
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er et ledd i gjennomføringen av kommuneplanen for
Karmøy. Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det til nå i saksbehandlingen er avdekket forhold

som skulle tilsi at planen ikke bør godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn i den
foreliggende form.
På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg
teknisk og miljø ved 1.gangsbehandling vedtar at det foreliggende forslag til reguleringsplan
legges ut til offentlig ettersyn.

Oversikt over vedlegg:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Kartlegging av fremmede arter
Mulighetsvurdering snitt
Skisse situasjonsplan
Skisse teknisk plan
Støyrapport
Merknader til oppstart

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.

Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 16.05.19
Planen omfatter areal som både er avsatt til boligformål og til friområde. Fylkesrådmannen
legger til grunn at oppføring av ny bolig i sin helhet blir liggende innenfor areal vist som
boligformål. Videre vil det være viktig å sikre allmennhetens interesser i det regulerte friområdet
øst i planområdet.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (ATP Haugalandet) legger føringer både for
boligtetthet og felles uteoppholdsareal. Vi legger til grunn at retningslinjene blir fulgt i det
videre planarbeidet.
Planområdet er i dag regulert til blanda formål hytte/bolig, men er vist som boligområde i
kommuneplanen. Bebyggelsen er i dag både hytter og boliger. For å få en helhetlig planlegging
av området ber vi kommunen vurdere om reguleringsplanarbeidet bør utvides til å gjelde et
større område. Ved å se større områder i sammenheng, vil en lettere kunne utforme gode felles
uteoppholdsareal. Utbygging og fortetting gjennom bit for bit gjør det utfordrende å sikre at krav
til felles uteoppholdsareal, jfr. retningslinjer i ATP – Haugalandet, blir fulgt opp.
Forslagsstillers kommentar:
Innspill tas til etterretning, men med tanke på størrelsen på arealformålet som er satt av til
boligformål, har vi valgt å følge oppstartsmøtets retningslinjer og begrenset planområdets
sitt omfang til området for de to tiltenkte boligene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk ønsker ikke og oppfordre til større utbygginger eller fortettinger i
dette området før det er avklart at ny Eikjeveg kommer som planlagt. Veien er i dag ikke
finansiert, og det ligger ingen utbyggingsavtaler til grunn. Veien er nødvendig ikke bare
for å løse en trafikksituasjon, men fordi nytt avløpssystem skal legges i grunnen under
den. Kapasiteten til det eksisterende avløpssystemet er nådd, derav rekkefølgekrav om at
bolig nr. 2 i planforslaget ikke kan bygges før nytt avløpssystem er klart. Det samme
kravet gjelder for alle boliger som ikke allerede er medregnet i eksisterende avløpssystem
sin kapasitet. Planlegging av større utbygginger hvor enhetene henger sammen gir ingen
mening så lenge kommunen ikke engang kan gi et estimat for hvor lang tid det er til ny
Eikjeveg, og avløpssystem, er ferdig.
Kommunen kan heller ikke bruke et rekkefølgekrav som en skjult form for byggeforbud.
Så lenge kommunen ikke har fattet et vedtak om byggestans i området, har ikke
kommunen grunnlag til å si nei til planen, så lenge rekkefølgekravene ivaretas.
Det vises ellers til saksfremlegget.

Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen, 15.05.19
Fylkesrådmannen som sektormyndighet innenfor kulturminnevern har vurdert planområdet
med tanke på en eventuell konflikt med automatisk freda kulturminner.
Ut i fra kart- og arkivsjekk, samt søk i digitale kulturminnedatabaser, kan vi si at det ikke er
registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. I tillegg vurderer vi potensialet
for hittil ukjente automatisk freda kulturminner som lavt. Vi har på den bakgrunn ingen
merknader til oppstartsvarselet.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at selv om det pr. i dag ikke er kjent automatisk freda
kulturminner i planområdet, må eventuelle funn ved gjennomføring av planen straks meldes til
Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stanses inntil vedkommende myndighet har
vurdert/nærmere dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2 ledd.
Forslagsstillers kommentar:
Innspill tas til etterretning.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Teknisk sjef viser til planbestemmelsene § 4.
Fylkesmannen i Rogaland, 23.05.19
Fylkesmannen forutsetter at friområdet bevares som i gjeldende reguleringsplan, og at
bolighusene legges i område som i dag er regulert til byggeområde. Fylkesmannen har utover
dette ikke merknader på dette stadiet i planprosessen.
Forslagsstillers kommentar:
Innspill fra fylkesmannen i Rogaland tas med i planarbeidet, og friområdet bevares som i
gjeldende plan (se KAP 5.7)
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk har ingen ytterligere kommentarer.
Statens vegvesen, region Vest, 09.05.19
Kryss mot fv. 832 er regulert i plan for Døle/Skre fra 1993. Krysset ser ut til å være opparbeidet i
samsvar med reguleringsplanen. Dersom krysset ikke er i samsvar med reguleringsplanen bør
det stilles rekkefølgekrav til krysset i planen.
Fv. 832 er vist i klasse 2 i rammeplanen for avkjørsler og byggegrenser på riks- og fylkesveger i
Region vest. Anbefalt byggegrense til vegen er 50 meter. Trafikkstøy må utredes som del av
detaljplanleggingen.
Dersom det er nødvendig med tiltak mot støy må tiltakene vises på plankartet, og
planbestemmelsene må stille konkrete krav til innen- og utendørs støygrense i tråd med T – 1442
og angi krav til tiltak.
Forslagsstillers kommentar:

Merknad fra Statens Vegvesen tas med i planarbeidet og planbestemmelsene. Vi tolker krysset
mot fv. 4800 (tidligere 832) til å være ferdig utformet og at det dermed ikke blir behov for
rekkefølgekrav.
Eksisterende støysone føres videre i planforslaget.
Planområdet får egen lovgivnad knyttet opp til støygrense i tråd med T – 1442 og angitte krav
til tiltak (se KAP. 3.2, 5.8.2 og 5.5.1).
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk har ingen ytterligere kommentar.

Fiskarlaget Vest, 06.06.19
Fiskarlaget Vest viser til kart frå Fiskeridirektoratet si nettside som viser at det er registrert
gytefelt ved reguleringsområdet. Kaste-/låssettingsplasser i fjorden indikerer at det føregr
notfiske der. Det blir og fiska, og drive andre fiskeri, i område som ikkje er registrert. Ein har t.d.
«nye» fiskeri som leppefisk og fiske etter sjøkreps.
Fiskarlaget Vest har ikkje merknader til reguleringesplanen så lenge det ikkje har påverknad på
eventuell fiskeriverksemd utanfor reguleringsområdet.
Forslagsstillers kommentar:
Innspill tas til etterretning.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Det er så langt ikke kommet frem forhold i planområdet som har påvirkning på områder
utenfor plangrensen, utover estetikk og landskapsopplevelse.

Fiskeridirektoratet, 08.05.19
Det er registrert gytefelt for torsk utenfor planområdet. For nærmere detaljer, se eventuelt
Fiskeridirektoratets kartverktøy.
Fiskeridirektoratet region sør kan foreløpig ikke se at den aktuelle planen vil kunne medføre
spesielle negative konsekvenser for gytefeltet, men erfaringsmessig vil planer om bolig- og
fritidsboliger nær sjø ofte medføre ytterligere ønsker og behov som brygger o.l.
Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal berøres negativt,
må det i minst mulig grad foretas inngrep som sprenging, mudring og utfylling i sjø. Det
forutsettes eventuelt noen avbøtende tiltak mot forurensing og skadelige utslipp til sjø. Videre
forutsettes i tilfelle en beskrivelse og vurdering av planens virkninger på miljøverdier i sjø, jf.
PBL § 4-2 første ledd. For å unngå negative konsekvenser i størst mulig grad for den marine
biologien, bør mer inngripende tiltak og særlig støyende arbeider, dersom de finnes nødvendige
og kan tillates, foregå i vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro.
Forslagsstillers kommentar:

Fiskeridirektoratets innspill er tatt i betraktning.
Egen bestemmelse for å kontrollere byggeaktivitet langs kystlinjen er lagt til (KAP 5.12
fellesbestemmelser)
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.

Mattilsynet, 25.04.19
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som alltid minne om kravene til sikker
levering av trygt drikkevann til boliger i planområdet.
Forslagsstillers kommentar:
Mattilsynets merknad er tatt i betraktning (KAP. 5.6.7)
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentarer.
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Eierform PBL 2008:
o_Offentlig
f_Felles
Annen eierform
Området reguleres til følgende formål:

I. Hensikt med planen
II. Fellesbestemmelser
III. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a. Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (felt; BF1 og 2)

IV. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
a. Renovasjon (felt; f_R1)

V. Grønnstruktur (PBL §12-5 nr.3)
a. Friområde (felt; FRI)

VI. Sikrings-, støy- og faresoner (PBL § 11-8 a)
a. Sikringssone – frisikt

VII. Rekkefølgebestemmelser

I.

Hensikt med planen

§ 1.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse.

II.

Fellesbestemmelser

§ 2.

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse og
anlegg. Ved bratt terreng kan kommunen gjøre unntak.

§ 3.

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Vestre del av planområdet ligger i gul sone
for vegtrafikkstøy fra Skrevegen, og løsning for dette må komme frem i byggesak.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

I forbindelse med byggesak skal det foretas grunnundersøkelse for å sikre at
grunnforholdene for framtidige bygg og anlegg blir stabile og at ras, setninger,
overvannsskader etc. unngås.

§ 7.

Eier av fremtidig tomt som er fradelt fra gnr. 112 bnr.6 skal ha veirett over eiendom
gnr. 112 bnr. 6. Det gjelder veirett fra/til kommunal samleveg (Skrevegen) fra/til
arealformål felt: BF2. Veirett skal tinglyses.

§ 8.

Arbeid og tiltak skal skje utenom hekkingsperioden for Stær (nært truet).
hekkingsperioden er på vårparten fra april til mai.

III.

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

§ 9.

a. Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (felt; BF1 og 2)
I arealformålene BF1 og 2 skal det føres opp frittliggende bolighus med tilhørende
anlegg. Sekundærleilighet kan tillates dersom forholdene ligger til rette for det.

§ 10.

Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 35% av eiendommens areal.

§ 11.

Bebyggelsens høyeste punkt for BF1 skal ikke overstige 10m fra gjennomsnittlig
planert terreng og ikke overskride kote +46.5.
Det tillates å bygge flatt tak, men øverste etasje må ha mørk kledning tilsvarende
omkringliggende tak og være inntrukket i øst.

§ 12.

Bebyggelsens mønehøyde for BF2 skal ikke overstige 8m fra gjennomsnittlig planert
terreng og byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote +49,5. Det tillates kun
Saltak, takvinkel skal være mellom 30-45 grader.

§ 13.

Bygningene skal ha god terrengtilpasning og skjermet uteplass med god kvalitet for
brukerne.

§ 14.

Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5
timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.

§ 15.

Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises på situasjonsplan selv om
garasjen ikke oppføres samtidig med boligen.

§ 16.

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.

§ 17.

På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig
(garasjeplass medregnet). Bil skal kunne snus på egen grunn. Dersom det blir
opprettet sekundær boenhet i BF1 eller 2 skal det anlegges 1 biloppstillingsplass
ekstra for sekundær boenhet iht. kommunal vegnorm KAP 3.8.1.

§ 18.

Ved utforming av boliger skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det
gjelder bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og
omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og
fargevalg.

IV.

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

§ 19.

a. Renovasjon (felt; f_R1)
Området skal tilrettelegges for -og benyttes til- oppstilling av renovasjonsdunker og
for innsamling av avfall med renovasjonsbil.

V.

Grønnstruktur (PBL §12-5 nr.3)

§ 20.

a. Friområde (felt; FRI)
Friområder (arealformålet kaldt FRI) skal nyttes til sport og lek. Kommunen kan
tillate oppført bygg i området som ikke er til hinder for områdets bruk til friområde.

§ 21.

Eksisterende bebyggelse innenfor arealformålet FRI, inngår i planen, og tillates
gjennomført iht. kravene for naust i Kommuneplanens arealdel. Det offentlige
pliktes ikke å drifte eller vedlikeholde bygningen.

§ 22.

Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates.

VI.

Sikrings-, støy- og faresoner (PBL § 11-8 a)

§ 23.

a. Sikringssone – frisikt
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.

VII.

Rekkefølgebestemmelser

§ 24.

Igangsettingstillatelse av bolig i arealformål BF2, kan ikke gis før nytt avløpsanlegg
i ny Eikjeveg er etablert, og kloakk fra Kolnes/Skre området er overført til Årabrot
renseanlegg i Haugesund.

§ 25.

Før utbygging må det foreligge en godkjent situasjonsplan i M 1:500. Denne skal
vise tomtedeling, bebyggelsens plassering, funksjon og ytre dimensjoner,
adkomstforhold med frisikt, garasje/carport med biloppstillingsplass,
opparbeidelse av fellesfunksjoner som kildesortering og lignende.

§ 26.

Høstberberis (Berber thunbergii) og Bulkemispel (Cotoneaster bullatus) skal fjernes
før byggestart. Vedlagt byggesøknad skal det legges ved tiltaksplan som viser
kartlagt forekomst av plantene innenfor arealformålene BF1 og 2. Kartlegging må
være utformet av kvalifisert botaniker og kartlagt nært i tid, til den dato
byggesøknad er innsendt, byggesøknad skal beskrive hvordan man forsvarlig skal
fjerne plantene. Planten skal fjernes fra hele BF1 og 2.

§ 27.

Det skal tas hensyn til støyrapporten ved byggesøknad. Innendørs og utendørs
arealer skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser om støy. Jf.
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442.
Situasjonsplan for dette skal godkjennes av kommunen (og Statens vegvesen).
Nødvendige støytiltak skal være etablert før bebyggelsen den skal sikre tas i bruk
og plasseres iht. byggesak.

Dokument som er gjort retningsgivende gjennom tilvisning i planbestemmelser
Støyrapporten -AKU-01 rev0 R 10962800 dat. 11.11.2019 utarbeidet av Brekke &
Strand Akustikk AS.
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Figur 01. – Eksisterende hus – bilde mot øst.
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1.

Bakgrunn for planarbeidet

1.1

Forslagsstiller, plankonsulent

Forslagsstiller er Svein Kristian Stokka, og Rune Hemnes v/RH Oppmåling er
plankonsulent.

1.2

Planarbeidet sitt formål

Det skal som varslet i varslingsbrev deles opp tomt og tilrettelegges for å bygge to adskilte
frittstående bolighus, med aktuelle byggegrenser.

1.3

Eierforhold innenfor planområdet

Tiltakshaver er eier av tomten 112/6, Svein Kristian Stokka

1.4

Politiske vedtak og eventuelle utbyggingsavtaler

Det er i dag ingen politiske vedtak som ligger til grunn for planforslaget og ingen
utbyggingsavtaler.

1.5

Konsekvensutredning

Det ble klart ut fra oppstartsmøtet at det ikke ble nødvendig med konsekvensutredning
ettersom kommuneplan viser samme arealformål som denne planen foreslår.
Det er kun behov for vanlig ROS-analyse.

1.6

Oversendelsesinformasjon

RH Oppmåling v/Rune Hemnes har som konsulent utarbeidet planforslaget på vegne av
Svein Kristian Stokke, som oversendes vedlagte forslag til detaljplan.
Fakturaadresse:

Tiltakshaver for plansaken:
Forslagsstiller:

Svein Kristian Stokke
Haugebergsvegen 6 B
4270 Åkrehamn
Svein Kristian Stokke
RH Oppmåling
v/ Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 Åkrehamn
tlf: 41762790, e-post: rune@rh-oppmaling.no

2.

Planprosessen

2.1

Medvirkningsprosess

Rune Hemnes v/RH Oppmåling utarbeidet dette planforslaget, etter Oppstartsmøtet var
holdt 23.03.2019.
Medvirkende konsulenter;
Naturmangfold - Ola S. Apeland ved Raglamyr Hagesenter AS
Støy - Henning Severson ved SINUS (Nå del av Brekke & Strand akustikk AS).

2.2

Varsel om oppstart av planarbeid

Igangsetting av planarbeid var varslet gjennom annonse i Karmøynytt og Karmøy
kommunes nettside den 25.04.19 med brev til grunneiere, naboer, berørte parter, private og
offentlige instanser i samsvar med vedlagt liste. (se Varslingsbrev og Varslingsliste for
offentlige)

2.3

Merknader/ kommentarer til oppstartsvarselet

Det kom 07 merknader til oppstartsvarselet fra 07 offentlige/ 00 private instanser
(se Merknader og Uttalelser).
Dato

Innkomne merknader

Kommentar

25.04.19.

1. Mattilsynet
Mattilsynet avd. Sunnhordaland og Haugalandet vil som
alltid minne om kravene til sikker levering av trygt
drikkevann til boliger i planområdet.

Mattilsynet`s merknad er
tatt i betraktning.
(Se KAP 5.6.7)

08.05.19.

2. Fiskeridirektoratet
Det er registrert gytefelt for torsk utenfor planområdet. For
nærmere detaljer, se eventuelt Fiskeridirektoratets
kartverktøy; (https://www.fiskeridir.no/Kart )
(http://www.fiskeridir.no/ ).

Fiskeridirektoratet`s
innspill er tatt i
betraktning.

Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at den
aktuelle planen vil kunne medføre spesielle negative
konsekvenser for gytefeltet, men erfaringsmessig vil planer
om bolig- og fritidsboliger nær sjø ofte medføre ytterligere
ønsker og behov som brygger o.l.
Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold
generelt sett ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig
grad foretas inngrep som sprenging, mudring og utfylling i
sjø. Det forutsetter eventuelt noen avbøtende tiltak mot
forurensing og skadelige utslipp til sjø. Videre forutsettes i
tilfelle en beskrivelse og vurdering av planens virkninger på
miljøverdier i sjø, jf. PBL § 4-2 første ledd. For å unngå
negative konsekvenser i størst mulig grad for den marine

Egen bestemmelse
for å kontrollere
byggeaktivitet langs
kystlinjen er lagt til.
(Se KAP 5.12 Felles
bestemmelser)

biologien, bør mer inngripende tiltak og særlig støyende
arbeider, dersom de finnes nødvendige og kan tillates,
foregå i vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro.
09.05.19.

3. Statens vegvesen
Kyss mot fv. 832 er regulert i plan for Døle/Skre fra 1993.
Krysset ser ut til å være opparbeidet i samsvar med
reguleringsplanen. Dersom krysset ikke er i samsvar med
reguleringsplanen bør det stilles rekkefølgekrav til krysset i
planen.
Fv. 832 er vist i klasse 2 i Rammeplan for avkøyrsler og
byggjegrenser på riks- og fylkesvegar i Region vest. Anbefalt
byggegrense til vegen er 50 m. Trafikkstøy må utredes som
del av detaljplanleggingen.

Merknad fra Stantes
Veivesen tas med i
planarbeidet og
planbestemmelsen.
Vi tolker krysset mot Fv.
4800 (tidligere Fv. 832) til
å være ferdig utformet og
at det dermed ikke blir
behov for rekkefølgekrav.
Eksisterende støysone
føres videre i
planforslaget

Dersom det er nødvendig med tiltak mot støy må tiltakene
vises på plankartet, og planbestemmelsene må stille
konkrete krav til innen- og utendørs støygrense i tråd med T- Planområdet får egen lov
givnad knyttet opp til
1442 og angi krav til tiltak.
støygrense i tråd med
T1442 og angitte krav til
tiltak.
(Se KAP 3.2, 5.8.2 og
5.5.1)
14.05.19.

4. Rogaland Fylkeskommune - kulturarv
Fylkesrådmannen som sektormyndighet innenfor
kulturminnevern har vurdert planområdet med tanke på en
eventuell konflikt med automatisk freda kulturminner.
Ut fra kart- og arkivsjekk, samt søk i digitale
kulturminnedatabaser, kan vi si at det ikke er registrert
automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. I
tillegg vurderer vi potensialet for hittil ukjente automatisk
freda kulturminner som lavt. Vi har på den bakgrunn ingen
merknader til oppstartsvarselet.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at selv om det pr. i
dag ikke er kjent automatisk freda kulturminner i
planområdet, må eventuelle funn ved gjennomføringen av
planen straks meldes til Rogaland fylkeskommune, og alt
arbeid må stanses inntil vedkommende myndighet har
vurdert/ nærmere dokumentert funnet, jfr. Lov om
kulturminner § 8, 2 ledd.

Innspill tas til
etterretning.

16.05.19.

5. Rogaland Fylkeskommune Planen omfatter areal som både er avsatt til boligformål og
til friområde. Fylkesrådmannen legger til grunn at oppføring
av ny bolig i sin helhet blir liggende innenfor areal vist som
boligformål. Videre vil det være viktig å sikre allmennhetens
interesser i det regulerte friområdet øst i planområdet.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (ATP –
Haugalandet) legger føringer både for boligtetthet og felles
uteoppholdsareal. Vi legger til grunn at retningslinjene blir
fulgt i det videre planarbeidet.

Innspill tas til
etterretning, men med
tanke på størrelsen på
arealformålet som er satt
av til boligformål, har vi
valgt å følge
oppstartsmøtets
retningslinjer og
begrenset planområdet
sitt omfang til området
for de to tiltenkte
boligene.

Planområdet er i dag regulert til blanda formål hytte/bolig,
men er vist som boligområde i kommuneplanen.
Bebyggelsen er i dag både hytter og boliger. For å en
helhetlig planlegging av området ber vi kommunen vurdere
om reguleringsplanarbeidet bør utvides til å gjelde et større
område. Ved å se større områder i sammenheng, vil en
lettere kunne utforme gode felles uteoppholdsareal.
Utbygging og fortetting gjennom bit for bit gjør det
utfordrende å sikre at krav til felles uteoppholdsareal, jfr
retningslinjer i ATP – Haugalandet blir fulgt opp.
23.05.19.

6. Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen forutsetter at friområdet bevares som i
gjeldende reguleringsplan, og at bolighusene legges i
område som i dag er regulert til byggeområde.
Fylkesmannen har utover dette ikke merknader på dette
stadiet i planprosessen.

Innspill fra Fylkesmannen
i Rogaland tas med i
planarbeidet, og
friområdet bevares som i
gjeldene reguleringsplan.
(se KAP 5.7)

05.06.19.

7. Fiskarlaget Vest
Fiskarlaget Vest viser til kart frå Fiskeridirektoratet si
nettside som viser at det er registrert gytefelt ved
reguleringsområdet. Kaste-/låssettingsplassar i fjorden,
indikerer at det føregår notfiske der. Det blir òg fiska, og
drive andre fiskeri, i område som ikkje er registrert. Ein har
t.d. «nye» fiskeri som leppefiske og fiske etter sjøkreps.

Innspill tas til
etterretning.

Fiskarlaget Vest har ikkje merknader til reguleringsplanen så
lenge det ikkje har påverknad på eventuell fiskeriverksemd
utanfor reguleringsområdet.
Tabell 01. – Merknader.

3.

Planstatus

3.1.

Fylkesdelplaner/regionale sektorplaner
ATP - Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Planarbeidet er i strid med gjeldende regionale plan på følgende punkt:
Boligbygging
ATP setter krav om boligutvikling, planområdet ligger utenfor sentrum- og byområder.
KAP 4.3 retningslinje 10 a viser at; Ny boligbygging skal bygge opp om eksisterende bytettsteds- og grendesentrum ved at prioritering og rekkefølge i utbygging skjer «innenfra
og utover» i hvert senter. Til tross for dette mener vi at det bør aksepteres boligutbygging
siden det er snakk om 1 ny bolig i et område hvor man allerede har godkjent en stor
mengde boligutbygging og hvor man befinner seg ca. 26m fra konsentrert
småhusbebyggelse.
2 boliger/ 2.99 daa (som foreslått) er langt under kravet om min 2 bolig/ daa, som
retningslinje 12 (s. 42 i ATP) viser i «…nærliggende boligområder for øvrig" for Vormedal,
Kolnes.
Universell utforming
Tilkomst til kystlinjen befinner seg i et område hvor det blir vanskelig å tilrettelegge for
universell utforming, ettersom det er kraftig helning i terrenget. Til tross for dette vil det
åpnes for at det kan gå trapp eller sti ned til kystlinjen.

3.2.

Kommunale planer
(Kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte
kommunedelplaner)

Planarbeidet er iht. gjeldende kommuneplangrunnlag (se Fig. 02.) hvor det er regulert
boligbebyggelse mot vest, andre typer bebyggelse og anlegg mot kysten mot øst, skilt fra
hverandre av grøntstruktur.
Boliger blir planlagt innenfor Gul støysone i kommuneplan, og må derfor forholde seg til
T1442 og angitte krav til tiltak i støysone (H220_1).

3.3.

Gjeldende reguleringsplan

Det eksisterer i dag en større reguleringsplan PLANID 540, kalt «Døle/Skre» godkjent i
Karmøy kommunestyre 27.04.1993, sist endret etter HTS 07.06.2012, planarbeidet er i strid
med gjeldende plangrunnlag på følgende punkt:
- Arealformålet skal endres fra «Kombinert bolig- og hytteområde» til kun «Boligområde».
- Byggegrense skal bli mer aktuell for boligområde.

Figur 02. – Eksisterende kommuneplan – kommunestyret
16.06.2015

3.4

Pågående/Tilgrensende planer

Det ikke er kjente planarbeid i området.

Figur 03. – Eksisterende reguleringsplan plan ID 540 –
vedtak 27.04.93

4.

Dagens situasjon

4.1

Lokalisering, avgrensning og adkomst

4.1.1 Beliggenhet
Planområdet ligger på Skre på fastlandsdelen av Karmøy kommune, nord for Eike. Nær
Skrevegen Fv. 4800.

Figur 04. – Lokalisering.

4.1.2 Adkomst
Adkomst til planområdet fra E134, hvor man tar av mot Skre inn på Fv. 4800 (tidligere Fv.
832) Skrevegen, etter 550 m svinger man av øst inn på en mindre kommunal veg med
samme navn (Skrevegen), her ankommer man planområdet.
4.1.3 Avgrensning
Planområdet omfatter et areal på ca. 3.0 daa, der ca. 0.1 daa (49 m2) utgjør areal i sjø.
Hovedsakelig utgjør nordlige og sørlige eiendomsgrense til 119/6 planavgrensning mot
nord og sør. Arealet mot vest og øst er definert av eksisterende arealformål grense. Ved
avkjørselen mot nordvest definerer frisiktlinjen ved avkjørsel tilføyd planareal.

Figur 05. – Avgrensning i lilla, - Fonnakart, kartet viser Fv. Som 832 som var tidligere nummer, nå er veien Fv. 4800.

4.2

Topografi og grunnforhold

4.2.1 Topografi
Ved ankomst fra Skrevegen, mot nordvest befinner man seg like over kote 42, planområdet
synker noe langs vestlige plangrense ned til like under kote 40. Det er helning i den
bebygde delen av eiendommen ca. 45m hvor planområdet blir brattere østover fra ca. kote
34. Hele planområdet faller sterkt øst ned til kystlinjen som utgjør laveste nivå møt øst.
4.2.2 Grunnforhold
Vestlige del består hovedsakelig av sterkt endret mark, hvor man har etablert hage. Mot øst
ned skråningen mot sjøen går grunnen over til å være mindre endret skog (skogsmark),
sjiktet med jord er tynt og noen plasser kan man si at det er mer snakk om mindre endret
berg, ur og grunnlendt mark.
Innenfor planområdet ligger ikke soner som det er registrert radon aktsomhet
(se http://geo.ngu.no/kart/radon/)
Bergarter som er registrerte her, består av migmatitt med glimmergneispaleosom.
(se http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/)

4.3

Vegetasjon

Ved ankomst viste befaring av området 14.04.19 at eiendommen mot vest er sterkt kultivert
med blomster. Tilgrensende nordgrensen finner man en rekke med bartrær ned mot huset,
det har tydelig vært hage rundt det eksisterende huset ettersom det finnes mye blomster
beplantning. Øst for huset skråner tomten etter ca. kote 34 brattere ned mot kystlinjen hvor
man finner noe løvskog med et og annet bartre innimellom.

Eksisterende hage er kontrollert for spredning av uønskede arter, dette er gjort av kyndig
faglig konsulent Ola S. Apeland ved Raglamyr Hagesenter AS 25.09.2019, vedlagt rapport
viser mer detaljert vurdering av kartlagte og dokumenterte blomster hagen er kultivert
med, mer i KAP 4.6 Naturmangfold.

Figur 06. Hekk til venstre, med ankomststi blomsterbed vest
for huset.

Figur 07. Bedd mot nord

Figur 08. Høstberberis, Berberis Thunbergii (Svartlistet)

Figur 09. Bulkemispel, Cotoneaster (Svartlistet)

Figur 10. blomster mot sør ved huset

Figur 11. Bulkemispel, Cotoneaster

4.4

Landbruk

NIBIOs registrering av gårdskart viser at det inngår kun tomter med tidligere registrert
Produktiv skog, innenfor planområdet. Dette gjelder også delen av planområdet som i dag
består av bolig med hage. Merk at det ikke er planlagt jordbruk/skoghogst på dette
området.

4.5
Sol/Skyggeforhold
Hovedsakelig er det gode solforhold over mesteparten av tomten. I det store
perspektivet ligger stedet Skre, øst for en større topp (Dyrafjellet) i tillegg til at
planområdet heller mot øst, noe som betyr at man ikke kan se solnedgang til tross
for at man har sol hele dagen.
4.6

Naturmangfold

Innenfor planområdet
Det er ikke observert viktige naturtyper innenfor planområdet. Artskart.artsdatabanken.no,
temakart-rogaland.no og Miljødirektoratets kart.naturbase.no viser at det ikke er observert
viktige naturtyper innenfor planområdet.
Hele eiendommen ble gjennomgått i kartleggingen av fremmed arter, og det ble i liten grad
gjort funn på eiendommen. Funnet innenfor eiendommen besto av 1 stykk Høsterberis,
berberos thunbergil (Fig. 08) og 2 stykk Bulkemispel, Cotoneaster bullatus. (Fig. 09).

Kategori

Id

Dato

Navn

SE

25.09.2019

Høsterberis,
berberos
thunbergil

SE

25.09.2019

Bukemispel,
Cotoneaster.

Tabell 02. – Svartliste - Naturmangfold, (ingen har ID).

Som man kan se er de begge fremmede arter med svært høy risiko, det betyr at det krever
spesielle tiltak ved bygging nært denne vegetasjonen og flytting/behandling av dens
jordsmonn, i den forbindelse (Mer ved KAP 5.13 Rekkefølgekrav).
Nært planområdet
Utenfor planområdet viser registreringer derimot 3 observasjoner av rødlistede fuglearter,
Åkerrikse og Stær to ganger, ca. 30m nordvest for planområdet. Det er også 3 rødlistede
karplanter, Solblom, Ask og Vestlandsvikke observert ca. 150m nordvest for planområdet.
Selv om Åkerriksen og Stæren begge ble observert utenfor planområdet, har de begge (ut
fra artsdatabanken.no) aktsomhets soner som favner over planområdet vårt, selv om det er
over 12 år siden Åkerrisen ble observert, ble Stæren observert i 2018, og den bør derfor

hensyntas i forhold til støy under oppføring av tiltak. (mer ved KAP 5.12 Felles
bestemmelser).

Kategori

Id

Dato

Navn

CR

18.05.2007

Åkerrikse
Fugler
Crex crex

NT

22.10.2018
09.09.2017

Stær
Fugler
Sturnus vulgaris
(2 registreringer)

VU

04.07.1927

Solblom
Karplanter
Arnica Montana

VU

04.07.1927

Ask
Karplanter
Fraxinus excelsior

NT

04.07.1927

Vestlandsvikke
Karplanter
Vicia orobus

Tabell 03. – Rødliste, naturmangfold, (ingen har ID).

Figur 12. – Planområdet markert blått stiplet, kart fra Miljø departementet, (viser ikke funn i artsdatabanken.no).

4.7

Eksisterende bygg og drift

Det finnes i dag to eksisterende bygninger og en betongbrygge, innenfor planområdet.
Huset (bygnings nr. 11912168) mot nord har inngang mot vest, på kote 38.9. Naustet

(bygnings nr. 13733287) ligger mot Førresfjorden og har inngang mot sør, naustet er
restaurert og godkjent med betong brygge.

Figur 13. – Eksisterende hus fra adkomst fra vest

Figur 14. – Inngangsdør ved adkomst fra vest

Figur 15. – Fasade mot sør, terrasse

Figur 16. – Fasade mot sør, terrasse i betong.

Figur 17. – Fasade mot øst.

Figur 18. – Fasade mot Nord, med kjeller dør.

Figur 19. – Eksisterende murt gelender.

Figur 20 – Vindu ved vest fasade

Figur 21. – Eksisterende bod har falt sammen.

4.8

Figur 22 – Eksisterende naust mot nordøst

Estetisk vurdering av nærområdet

På østsiden av Skrevegen er det i dag nesten bare saltak og valmete tak, noe som førte til at
vi gjorde en estetisk vurdering om dette var et estetisk trekk vi måtte føre vide.
Premisset med slike grep er å opprettholde karakteristikker i bygg historiske aspekter hvor
tendenser i byggestil i en epoke har skapt spesifikt kulturrom i et større område.
Det virker naturlig å begrense vår kartlegging av det estetiske rom til bygningene øst for
Fv. 4800 Skrevegen, dette er gjort ettersom veien skaper en klar visuell avgrensning i
nærområdet ved planområdet vårt.
Den estetiske vurderingen er basert på befaringer på stedet og man har anvendt kriterier
fra veileder 6105 – Estetikk.

Figur 23. - Ortofoto av omkringliggende bebyggelse, Bygg D ligger i planområdet.

Det som kommer frem fra kartleggingen, er at boliger i nærområdet stort sett har mørke
taksten med lys tre kledning. Det er en klar trend at boligene har møne vent nord mot sør,
det er ellers ingen klare estetiske trekk. Gjennomsnittlig BYA ligger på 139 m2 fordelt på 2

etasjer. Hus A med røde tak sten og hus B med slemmet betong vegg mot sør skiller seg
mest fra resten.
Vår vurdering er gjort ut fra 3 hovedpunkter;
 Volum,
 Fasade og tak
 Materialer og farger.
Merk at BYA kun dekker det bebygde arealet av boligen og inkluderer ikke garasjer, boder,
driftsbygninger og parkeringsareal.
Bygnings
nr.
11912117

Volum

Fasade og tak

Materialer og farger

2 etasjer. Med 95 m2 BYA
fordelt på
En bygningsmasse, med
mindre utstikk i fasaden
mot vest og øst.

Liggende kledning.
Vinduer uten sprosser og
inngang mot sør.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.

Bolig B
(Skrevegen 60)

13729190

3 etasjer. Med 182 m2
BYA fordelt på to
bygnings element, hvor
det er hint om et tredje
element mot sør.

Bolig C
(Skrevegen
62A og B)

30007528
8

1 etasjer. Med 218 m2
BYA fordelt på tre
bygningsmasser, et stort i
midten med to mindre på
sidene, nord og sør.

Bolig D
(Skrevegen 66
–Planområdet)

11912168

2 etasjer. Med 67 m2 BYA
fordelt på
En bygningsmasse
formet Kvadratisk.

Bolig E
(Skrevegen 70)

11910858

2 etasjer. Med 133 m2
BYA fordelt på
En bygningsmasse
formet Rektangulært.

Liggende kledning.
Fasade mot sør i slemmet
betong.
Vinduer både med og
uten sprosser og inngang
mot nord.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.
Liggende og stående
kledning.
Vinduer uten sprosser og
inngang mot vest.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.
Liggende og stående
kledning.
Vinduer både med og
uten sprosser og inngang
mot nordvest.
Saltak med møne vendt
nordøst mot sørvest.
Liggende og stående
kledning.
Vinduer både med og
uten sprosser og inngang
mot vest.
Saltak med møne vendt
nord mot sør.

Hvit liggende tre
kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og hvite
taknedløp.
Røde taksten.
Hvit liggende tre
kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og hvite og
svarte taknedløp.
Svarte taksten.

Bolig A
(Skrevegen 59)

Tabell 04. – Estetisk vurdering. For bolig markering A-E plassering se Fig. 23.

Konklusjon

Hvit liggende og
stående tre kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og metall
taknedløp.
Svarte taksten.
Hvit liggende og
stående tre kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og hvite
taknedløp.
Svarte taksten
Hvit liggende og
stående tre kledning.
Hvite lister, hvite
vindskier og svarte
taknedløp.
Svarte taksten

At et hus har rødt taksten og at et annet hus har betong i sørlige fasade, og at det er stående
og liggende kledning om hverandre viser at det er allerede tillatt mindre brytninger med
estetiske trekk.
Det er kanskje en tanke at fremtidig bebyggelse skal kunne vise til det mørke saltaket, med
en lysere fasade kledning i de lavere etasjene, men at andre estetiske trekk tynger mindre.
Kanskje holder det at takformen langs Skrevegen har Saltak (møne nord mot sør), men at
bygninger lengre fra offentlig vei kan være utført med flatt tak, dersom øverste etasje er
utført med mørkere kledning. Slik har man ført videre hovedtrekk i stedets karakter.

Figur 24. – Bolig A – Skrevegen 59

Figur 25. - Bolig B – Skrevegen 60

Figur 26. - Bolig C – Skrevegen 62A og B

Figur 27. - Bolig D – Skrevegen 66 - Planområdet

Figur 28. - Bolig E – Skrevegen 70 med garasje i forgrunn.

4.9

Kulturminne og kulturmiljø

Det finnes i dag ingen registrerte kulturminner og kulturmiljø innenfor planområdet.
4.9.1 Vurdering av nyere tids kulturminner
Naustet (bygnings nr. 13733287)

Naustet ble restaurert og godkjent i 2018 og det er ingenting som tilsier at det tilhører eldre
bygningstradisjon (Fig. 22), det er ikke funnet noen registrert bygge dato på det
opprinnelige naustet.
Huset (bygnings nr. 11912168)
Bolighuset er registrert hos kommunen til å være fra 1938. Dette er mellomkrigstiden, som
er av interesse ettersom denne perioden var starten for utviklingen av moderne hjem.
Særlig etter Stockholmutstillingen i 1930 kom funksjonalismen inn i norsk arkitektur og
design, stilarten danner grunnlaget som bygningen vurderes opp mot, da nærmest relevant
det som går under byggmesterfunkis (Trefunkis).
Vår vurdering er at dette huset ikke skal klassifiseres som nyere tids kulturminne.
Intensjonen med denne typen bevaring er at man skal ivareta bygningshistorikk eller
kulturell historie som gir en forståelse av stilarter og samfunns funksjoner, og selv om
huset vårt deler 4 av 13 karakteristikker (se nedenfor) som er typiske for byggmesterfunkis,
er de fire elementene alle typiske for bygninger langs vestkysten generelt, og huset er ikke
rent nok i stil til å gjenspeile funksjonalismen i norsk arkitekturhistorie.

Figur 29 - Fra miljolare.no – Eksempel på byggmesterfunkis fra 1930/1940 tallet. Kilde: Anders Frøstrup: Rehabilitering.
Konstruksjoner i tre. Universitetsforlaget 1993.
Nr

Er det
likheter?

Typisk for byggmester funkis

Huset i planområdet - bygnings nr. 11912168, ved 112/6

1

Nei

Asymmetri i fasaden. Det er den
indre planløsning som avgjør
hvordan fasaden blir utformet,
plassering av vinduer etc..

2

Nei

Sammenstilling av geometriske
elementer

3

Ja

Oftest liggende panel

4

Nei

Flate tak, saltak eller
pyramidetak med slak takvinkel

Symmetrisk fasade mot vest ved inngangsparti og vindus
rekke i øst-fasade, så vel som i takoppdeling.
(nb vindu ved inngangsparti i 2 etasje er ikke symmetrisk
plassert, uklart om vindusplassering var originalt planlagt
slik)
Sett vekk fra at dører og vinduer er rektangulære og at
huser i seg selv er rektangulært, virker det ikke som det er
noen videre intensjonell sammenstilling mellom de
geometriske elementene.
Liggende panel i huset.
Trappe del ved inngangsparti har stående panel (muligens
et tilbygg).
Saltak med oppløft/arker i tak parti over trappedel
inngangsparti og det hevede taket er gjenspeilet mot øst litt
bredere.

5

Ja

Store vinduer uten innramming
eller sprosser. Vinduene er gjerne
satt tett sammen i vindusbånd

Store vinduer uten innramming eller sprosser, men
vinduene er ikke satt tett sammen i vindusbånd.
Vindu ved ingangsparti har sprosser (se Fig. 16, 17 og 18)

6

Nei

Vindu eller inntrukken balkong i
hjørnet

Ikke balkong, men murt terrasse mot sør.

Nei

Små luftebalkonger

8

Ja

Pipe i yttervegg kan forekomme,

9
10

Nei
Ja

Garasje i sokkelen
Fravær av dekorative elementer

11
12

Nei
Nei

13

Nei

Enkelt listverk.
Baldakin over inngangsparti og
terrasse.
Brystning og gelendre utført i
panel, tilsvarende huset for
øvrig, eller enkle smijerns
gelendre.

7

Ikke luftebalkong
Pipe plassert sentralt i huset. (men pipe plassert sentralt i
bygningsmassen er også representativ for stilarten)
Ikke garasje
Det er ingen dekorative elementer annet end i
inngangsdøren, som har kassetter under en tredelt vindus
design, uklar om døren var originalt ført slik). (se Fig. 14)
Ende lister ved fasade kant, typisk for hus langs vestkysten.
Ikke Baldakin verken over inngangsparti eller terrasse dør.
Gelender ved mur terrasse er bygget i teglsten med
murpuss, skiller seg fra huset i stil og gjennomføring.
(se Fig. 19)

Tabell 05. – byggmester funkis, fra Mathilde Sprovin - byggogbevar.no

4.10

Veier, ledninger og tekniske anlegg

4.10.1 Veier
Det finnes i dag ingen veier innenfor planområdet, Skrevegen mot vest utgjør
planavgrensning og tilkomst til planområdet. Veien er kontrollert opp mot gjeldene
regulerings plan (planID 540), planen viser 6m regulert bredde, noe som betyr at det skal
være 4 m asfaltert veibane.
Oppmåling av eksisterende asfalt viser at den har gjennomsnittlig veibredde på 4,18 m.
Veien strekker seg langs hele plangrensen, som vist i eksisterende plan.
Vi mener det dermed ikke blir behov for rekkefølgekrav til opparbeidelse av vei.

Figur 30 – Eksisterende veikryss (mot sør)

Figur 31 – Eksisterende veibane (mot sør)

4.10.2 Stier
Det går sti fra eksisterende bolig til kystlinjen, i tillegg går det sti på tvers av planområdet
sør til nord mellom naboeiendomer (se Fig. 41).
4.10.3 Vann og avløp

Det ligger 150 SJK vannledning
som ender i kum (55910) og en
160 PVC spillvannsledning som
ender i kum (55926) ca. 9 m vest
for plangrense.
Det ligger privat
overvannsledning parallelt med
sørlige grense ca. ned til sjø.

Figur 32 – Eksisterende VA ledning

4.10.4 Elektro
Det går ingen kraftledninger innenfor planområdet, men kart fra Karmøy kommune viser
at eksisterende bolig i planområdet er tilknyttet strømnettet fra stolpe mot vest.

4.11

Tilstøtende arealbruk

3 viktige arealbruk bør nevnes.
 Fylkesvei Fv. 4800 Skrevegen passerer planområdet 8 meter mot vest, og 15m
byggegrense fra senter vei overlapper planområdet mot vest. Dette inkluderer gul
støysone.
 Kystlinje utgjør østlige plangrense ved Førresfjorden.
 Friluftsområdet som utgjør ca. 1.8 daa i planområdet er del av et større friområde
som strekker seg parallelt med Førresfjorden, totalt utgjør dette friområdet ca. 15.9
daa.

4.12

Trafikkforhold

4.12.1 Kollektivt
Det går offentlig buss forbi planområdet 14 ganger daglig og skolebuss, nærmeste
registrert busstopp ligger 45m nordvest for planområdet.
4.12.2 Avstand til sentrum
Planområdet ligger ca. 1.7km nord for tettstedet Eike.
4.12.3 Trafikkmengde
Samleveg Skrevegen passerer vest for planområdet, veien leder direkte ut til fylkesveien
(Fv.4800) med samme navn bare 5 m vest. Vegvesen.no viser at fylkesveien har en total
ÅDT på 1400 (gjeldende for 2018) hvor høyest tillatt hastighet er 50 km/t.
4.12.4 Fotgjengere
Det går fortau langs vestsiden av Fv. 4800, men det er ikke fotgjengerovergang langs denne
veien.

4.13

Barn og unges interesser

Skolebuss passerer planområdet, ellers egner naturområdet seg godt til friluftsliv og lek,
og det er fint å fiske fra kystlinjen. Deler av planområdet er noe bratt og kan være krevende
å passere gjennom, selv om det går stitråkk fra øvre til nedre del.

4.13.1 Barn og LEK
Ca. 98 meters gange fra planområdet
finner man nærmeste lekeplass, denne
lekeplassen er tiltenkt boligene ved
Skrevegen 67 og 69.
Det finnes andre lekeplasser regulert i
nærområdet, men de er ikke
opparbeidet enda, og man kan ikke vite
når de blir opparbeidet.
Det finnes i tillegg masse
friluftsområder i tillegg til friområdet
som er inkludert i planområdet, blå linje
i kart viser gangavstand til lek, mens
rød linje viser gangavstand til andre
offentlige friområder (73m), dette
friområdet er på 1.6 daa og her er det
planlagt gang/-sykkelveg til et
ytterligere friområde lengre vest, opp
mot Dyrefjellet.
Figur. 33 – Rød linje til offentlig friområde, blå linje til opparbeidet
lekeareal.

4.13.2 Barnehage
Det er langt til nærmeste barnehage. I kommunen viser tabellen to private barnehager
innenfor 2.1km radius, sammen med den ene offentlige barnehagen på Kolnes, (sone5),
men det er to barnehager som ligger like nært i tilgrensende kommuner, de er også vist,
selv om kjøreavstanden er lengre.

Navn på barnehage

Markering

Kjøre avstand

Privat/
offentlig

Kommune

Steinhaugane FUS Friluftsbarnehage

A

1,9 km

Privat

Karmøy

Espira Århaug barnehage

B

2,4 km

Privat

Karmøy

Kolnes barnehage

C

2,3 km

Offentlig

Karmøy

Rufus barnehage

D

3.,6

Privat

Haugesund

Førresfjorden barnehage

E

3.1 km

Tysvær

Tabell 06. – Barnehager i gangavstand fra planområdet.

Karmøy kommunes barnehageplan 2014-2025 viser at det pr. januar 2013 er 9 kommunale
og 25 private barnehager i Karmøy kommune. Til sammen 3089 barn fordelt med 26,5 % i
kommunal og 73,5 % i privat barnehage.

Figur 34. – kartet viser private og offentlige barnehager innenfor 2.1km radius.

Planområdet tilhører sone 5. Nedenfor viser en samlet oversikt for barnehagekapasiteten
for hver sone og fordelingen av enheter i kommunale og ikke kommunale barnehager. I
tillegg vises prognose, dekningsgrad og fremtidig behov i sone 5.

Figur 35. – viser tabell over samlet oversikt over barnehagekapasitet i kommunen – hentet fra Karmøy kommune
barnehageplan 2014 – 2025 – side 30

En mindre undersøkelse viser at det ikke er noe videre utvidelse i antall barnehager,
nordøst i sone 5.

Figur 36. – Hentet fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 40 – Prognose, fordeling og antall enheter i sone
5

Figur 37. – Hentet fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 40 – Endring i barnehagetall i forhold til år
2013, dekningsgrad og fremtidig behove i sone 5).

Fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 38 - Prognose, dekningsgrad og
framtidig behov i sone 3:
«Det er prognostisert en svak, men jevn vekst i barnetallet i sone 5. Prognosen viser at den
samlete økningen i barnetallet fram mot 2030 vil være på ca. 40 barn, fordelt med ca. 23
barn i den yngste aldergruppen og ca. 16 barn i den eldste aldersgruppen. Figuren over til
høyre viser at det trolig vil bli et behov på om lag 660 enheter ved periodens utløp.
Forutsatt at kapasiteten holdes uendret og at barnetallet utvikler seg slik prognosen
forventer vil dekningsgraden reduseres fra dagens 118 % til 110 % i 2030.
Dersom barnetallet utvikler seg slik prognosen viser vil det ikke være behov for å justere
kapasiteten de neste 10 årene for å opprettholde dagens dekningsgrad. Veksten i området
er
prognostisert til å komme i siste del av perioden og en kan forvente at kapasiteten bør økes
med over 55 enheter dersom en vil opprettholde dagens høye dekningsgrad på 118 %.
Dette tilsvarer mellom 40 og 50 barnehageplasser. Om en ønsker å redusere
dekningsgraden til 100 % må kapasiteten på lang sikt reduseres med ca. 70 enheter, eller
mellom 53 og 70 barnehageplasser.»

4.13.3 Barneskole
Sør for planområdet 2.3km, finner man Kolnes barneskole som ligger på Eikje, den ligger
ca. 2.4km kjøreavstand fra planområdet, og ifølge skolebruksplanen 2015-2030 er
elevtallsveksten i dette skoleområdet relatert til store vedtatte utbyggingsplaner. På
bakgrunn av byggeprogrammet forventes veksten å ta til for fullt i skoleåret 2020/21.
«Dersom utbyggere forserer utbyggingen, kan elevtallsveksten komme tidligere ved
Kolnes skole. På lang sikt kan det være grunnlag å dimensjonere skolen for 350 – 400 elver.
Skolen kan på kort og mellomlang sikt forvente ujevne årstrinn med varierende elevtall på
«kullene», noe som kan gi delingsproblematikk.»
Skolen vurderes til å ha en kapasitet på 240-260 elever og tallene fra 2018/2019 på 199 elever
(Utdanningsdirektoratet (https://gsi.udir.no)) viser at elevtallsprognosen fra
skolebruksplanen overestimerte veksten for 2018/2019, som skulle ha ligget på 212, hvilket
betyr at skolen dekker behovet i området.

Figur 38. – Hentet fra Karmøy kommune skolebruksplan 2015 – 2030 – side 17.

4.13.4 Ungdomsskole
Ungdomsskoletrinnet dekkes av Vormedal ungdomsskole som ligger ca. 1,2 km sørvest for
planområdet. Skolen er den eneste ungdomsskolen på fastlandssiden av Karmøy og
skolebygget er fra 1979. Vormedal Ungdomsskole rekrutterer elever fra Kolnes skole,
Mykje skole og Norheim skole.
Ifølge skolebruksplanen har skolen en funksjonell kapasitet som vurderes til 420-440
elever, men på grunn av usikkerhetene i prognosetallene bør skoleeier følge ekstra godt
med på utviklingen fra omkring 2020.
Vormedal ungdomsskole får en mindre nedgang i elevtallet tidlig i planperioden. Skoleåret
2018/19 markerer «bunnåret» med ca. 350 elever.
På lang sikt forventes skolen å vokse mot 450 elever, eller som en ren fem parallell
ungdomsskole med grunnlag for 6 paralleller på noen trinn. Vormedal ungdomsskole har i
de siste 5-6 årene hatt et samlet elevtall rundt 400 elever.

Figur 39. – Hentet fra Karmøy kommune skolebruksplan 2015 – 2030 – side 34

4.13.5 Områder for lek og friluftsliv
Friområdet som ligger i planområdet i dag, er del av et stort friområde på 15.9 da og
strekker seg fra sør til nord langs kystlinjen. Til tross for at dette arealet er bratt og enkelte
steder meget overgrodd kan man finne en god del stitråkk både vest øst gående, men også

sør nord gående. Innenfor planområdet er det godt tilrettelagt for tilgang til kystlinjen og
her er det muligheter for friluftsliv i form av fiske og båtliv.

4.14

Nærhet til butikk

Planområdet ligger ca. 30 min gange fra sentrum i Eike og ca. 5 min kjøreavstand fra
Raglamyr som er et næringsparkområde hvor man har tilgang til forskjellige butikker og
mulighet for stor handel. På Raglamyr finner man Amanda storsenter, Obs bygg
Haugesund, Hageland og Europris, mfl. Butikker.

4.15

Folkehelse i området

PBL § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging etter loven.
Listen inneholder bl.a. et eget punkt som det er formulert at planlegging skal fremme
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til å forebygge
kriminalitet.
Positive faktorer
Boligene ligger >5min gangavstand til gode eksisterende busstilbudet ved lavt trafikkert
fylkesvei som har fortau på vest siden, dette oppfordrer til bruk av kollektivt
transportmidler.
Mer en halvparten av planområdet består av friluftsområdet, hvor det befinner seg gode
stillesoner og hvor det legges opp til at allmenheten kan få adgang til kystlinjen.
Negative faktorer
Planområdet ligger lengre en 1000m fra Skole, barnehage dagligvarehandel tilbud og til
tross for at det er gode buss tilbud tilgrensende planområde, kan dette føre til at man
velger å anvende bilkjøring for daglige gjøremål fremfor å sykle.
Til tross for store friluftsområder i nærområdet, er tilgang til opparbeidet offentlig
lekeareal som kan fungere som møteplasser for de minste barna, en mangel vare.

5.

Planforslaget

5.1

Planer og ønsker innenfor planområdet

Det skal som varslet deles opp tomt og tilrettelegges for å bygge to adskilte frittstående
bolighus, med aktuelle byggegrenser.
Tiltakshaver ønsket å fradele en del av tomten mot vest, slik at han kan selge tomt nr. 2
Det er flere viktige aspekter som måtte avklares før planarbeidet gjennomføres.
Avklaring angående byggehøyder
Tomten har en kraftig helning vest mot øst og dette betyr at det kommer til å være veldig
forskjellige byggehøyder for de to boligene, for å løse dette deles arealformålet for bolig
(BF) i to deler med en felles avkjørsel mot nordvest, dette betyr at tomt nr. 2 må ha veirett
over tomt nr. 1.
Avklaring angående avløpstilknytning
I oppstartsmøtet ble det klargjort at man måtte avklare hvordan avløpstilknytning for bolig
nr. 2 løses, ettersom det kommunale VA-nettet trenger utbedring før flere brukere tilknytter
seg nettverket. Her har man funnet at løsningen er rekkefølgekrav for bolig/tomt nr. 2,

dette fungerer bra ettersom bolig nr. 2 i tillegg må ha egne bestemmelser tilknyttet
byggehøyder.
Avklaring angående nærlekeplass
Selv om det er masse fine frilufts tilbud i nærområdet mangler det offentlig nærlekeplass
for alle boligene i arealformålet merket BOLIG/HYTTE-OMR i den eksisterende planen (øst
for Fv.4800). Vi mener at det faller seg urimelig at denne planen som allerede har 1 bolig og
som kun utvider boligtilbudet med 1 bolig i tillegg, skal regulere inn nærlekeplass for å
løse problemet. Vi mener mer belastningen på eksiterende /regulerte lekeplasser blir for lite
i forhold til kostnaden for å løse mangelen for nærlekeplass som minimum måtte ha vart
på 150 m2 med lekestativ, fordelt på 2 boliger bygget i bratt terreng, det blir derfor ikke
regulert in nærlekeplass innenfor planområdet.
Avklaring angående vei tilkomst.
Vei tilkomst til og langs planområdet er allerede opparbeidet, så det blir ikke behov for å
spesifisere verken rekkefølgekrav eller andre opparbeidelse krav som gjelder utover krav
for avkjørsel fra boliger på byggesaks nivå.
Avklaring angående tak form
Som man kan se ved den estetiske vurderingen ved KAP 4.8 har man konkludert med at

fremtidig bebyggelse skal forholde seg til omkringliggende bygningers mørke
saltaket og lysere fasade kledning i de lavere etasjene, men at andre estetiske trekk
tynger mindre. Vi mener at det holder at takformen langs Skrevegen har Saltak
(møne nord mot sør), men at bygninger lengre fra offentlig vei kan være utført med
flatt tak, dersom øverste etasje er utført med mørkere kledning. Slik har man ført
videre hovedtrekk i stedets karakter.

5.2

Reguleringsformål

Arealformål er vist med gjeldene SOSI kode i parentes.
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
a. Boligbebyggelse, Frittliggende småhusbebyggelse (felt; BF1 og 2) (1111)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
a. Renovasjon (felt; f_R1) (1550)
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 nr. 5)
a. Friområde (felt; FRI) (3040)
Sikrings-, støy- og faresoner (PBL § 11-8 a)
a. Sikringssone – Frisiktsone (140)

5.3
Arealregnskap
Planområdet utgjør 3,0 daa, hvor ca. 48 m2 utgjør havoverflate i Førresfjorden.
Arealformål

Feltnavn

Eierform

Areal

Frittliggende småhusbebyggelse

BF1 og 2

Annen eierform

Renovasjon

f_R1

Felles

Friområde

FRI

Offentlig

Total

PlanID 5107

1296 m2
6 m2
1763 m2

3065 m2

Tabell 07. – Arealregnskap.

Det ligger kun en type sikring i planområdet.
Sikrings-, støy- og
faresoner formål

Feltnavn

Grunnlag

Areal

Frisikt

Frisikt

Frisikt ved avkjørsel.

42 m2

Tabell 08. – sikrings/faresoner.

Figur 40. – Detaljplan – for Solborg.

Figur 41. – Skisse for situasjonsplan for Solborg.

5.4

Landbruk

NIBIOs registrering av gårdskart viser at det kun inngår Produktiv skog innenfor
planområdet, og at dette jordsmonnet utgjør 2.7 daa. Det eksisterer i dag ikke produktiv
skog innenfor planområdet, og arealformålet merket BF1 og BF2 er allerede i dag, omgjort
til opparbeidet bolig med hage, det planlegges heller ikke fremtid skogsdrift innenfor
planområdet.

5.5

Bygninger og anlegg

5.5.1 Bolig, Frittliggende småboliger BF1 og 2
Arealutnyttelse/tetthet
I arealformålet BF1 og BF2 skal det føres opp en frittliggende småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg. Det tillates at boligen også kan føre opp garasje/carport. Tillatt bebygd
areal (BYA) for både BF1 og BF2 skal ikke overstige 35% av områdets nettoareal. Dette er
gjort 300m sør for planområdet så denne tettheten finnes allerede langs Skrevegen.
Arkitektur og tilpasning
Ved utforming av boliger skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder
bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende
eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og fargevalg.
Som det konkluderes ved KAP 4.8, ser man at ny bebyggelse langs Skrevegen bør ha sort
saltak med møne som er vent nord mot sør, mens man kan la boliger som er trukket vekk
fra veibanen ha flatt tak, dersom man benytter kledning som er mørkere i øverste etasje, og
lysere i under etasjene. Ellers skal man kun ha lys kledning i under etasjen.

Slik vil man ikke skape for mye brytning i utrykk, og dette kompromisset er mer i tråd med
moderne byggestil på Vestlandet, hvor nesten halvparten av nyere boliger er bygget med
flatt tak. Derfor er det forskjellige bestemmelser knyttet til takform for BF1 og BF2.
Bebyggelsens mønehøyde for BF1 skal ikke overstige (10m) fra gjennomsnittlig planert
terreng, det tillattes flatt tak dersom øverste etasje har mørk kledning tilsvarende
omkringliggende tak og byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote +46,5.
For BF2 skal byggets mønehøyde ikke overstige (8m) fra gjennomsnittlig planert terreng,
det tillates kun saltak og byggets høyeste punkt skal ikke overskride kote +49,5. (se Fig. 46)

Figur 42. – Tak form sørfasade fra Skrevegen, nabohus til
høyre.

Figur 43. – Tak form sørfasade fra Skrevegen, hus med flatt
tak i bakgrunnen.

For bolig på BF1 ønsker man å ha inntrukket
øverst etasje, slik at fasaden man ser fra
sjøen ikke blir for dominerende, som vist i
fig. 44.

Figur 44. – Landskaps tilpasning – fra Førresfjorden.

Tilpasning
Som man kan se ut fra Snitt A-A i fig. 45 og 46, er terrenget bratt, det betyr at man kan
enten fylle opp som boligen plassert i BF2 med saltak eller bygge underetasje som åpner
seg opp mot øst som det er vist i boligen med flatt tak i BF1. Ingen av løsningene krever
støttemur.
I snitt A-A kan man se grønn linje som viser eksisterende landskap.

Figur 45. – Snitt A-A, mot nord, ned til Førresfjorden.

Figur 46. – Detalj fra snitt A-A, mot nord, tilpassing i landskapet.

Figur 47. – sørfasade fra Skrevegen

Figur 48. – nordfasade fra Skrevegen

Figur 49. – østfasade fra Førresfjorden.

Figur 49. – vestfasade fra topp.

Støy
For boligen skal støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal tilfredsstille de krav
som er satt i T – 1442 Retningslinjer for støy i arealplanlegging. Eksempelvis kan dette
gjøres som Fig. 43 viser fasade mot veien, hvor man kan se at det kan bygges en bod eller
garasje, som fungerer som støyskjerming, for mer se KAP 5.5.2.
Solforhold
Det bør være relativt enkelt å tilrettelegge for gode solforhold for begge boligene ettersom
ingen av dem har visuelle hindringer mot sør. Til tross for at bolig 2 ligger øst for bolig 1
har bolig 1 sol mot sørøst. Boligene skal ha soleksponert uteplass. Uteplass skal være
soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.
Eierforhold
I planen legges det inn ny tomtegrense, hvor vi forslår at arealformålet BF2 skal tildeles
nytt gårds og bruks nr. og hvor arealformålet BF1 da kan beholde dagens gårds og bruks
nr. (112/6).
Adkomst/Parkering
Arealformålet BF2 skal gis adkomst rettigheter over arealformålet BF1, dette er for å sikre
at adkomstpunkter til samlevegen Skrevegen holdes nede til det minimumme og sikre at
det er tilfredsstillende frisiktlinjer for avkjørsel, se felles bestemmelser.
På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass
medregnet). Bil skal kunne snus på egen grunn.
Dersom det blir opprettet sekundær boenhet i BF1 eller 2 skal det anlegges 1
biloppstillingsplass ekstra for sekundær boenhet iht. kommunal vei norm KAP 3.8.1.
5.5.2 Angående Støysone
Støysone viderefører krav i kommuneplan, for gul sone iht. T-1442, her skal KAP 3.4
bestemmelser om vegtrafikkstøy i kommuneplanens bestemmelser gjelde. «Områder med
støy fra vegtrafikk, skal skjermes slik at innendørs og utendørs arealer oppfyller de til
enhver tid gjeldende bestemmelser om støy. Jf. Miljøverndepartementets retningslinjer for
støy i arealplanlegging, T-1442.»

Støyrapport
Vedlagt støyrapport, ble utarbeidet av SINUS (Nå del av Brekke & Strand akustikk AS). Det
skal tas hensyn til støyrapporten ved byggesøknad se KAP 5.13 Rekkefølgekrav.
Rapporten viser følgene:
For bolig 2 er det et areal (plen) på ca. 40 m2 med støy under Lden 55 dB. Sør og
vestsiden beregnes gul støysone. Størrelsen på disse uteareal med støy under gul
sone er noe lavere enn målsettingen etter T-1442 på minst 50 m2.
Dersom en vil øke arealet av støy under gul sone kan en eventuelt vurdere en lokal
skjerm på sørvestsiden. Høyden må være ca. 1,8 m (og ca. 11 m lang). En slik skjerm
vil kunne gi støy under gul sone for et areal på ytterligere 50 m2 sør for boligen.
Bolig 1, som er noe tilbaketrukket, vil tilfredsstille målsettingen om stille side for
alle fasader.
Bolig 2 har for uskjermet situasjon stille side mot øst og ca. halve fasade mot nord.
Det anbefales derfor minst ett soveromsvindu mot disse retningene.
For bolig 2 må det foretas en vurdering av fasadetiltak i forbindelse med byggesak
(med endelige plan- og fasadetegninger).

Figur 46. – Fra Støyrapport - KAP 7.1. fig. 1 – uten skjermingstiltak.

Figur 47. – Fra Støyrapport - KAP 7.1. fig. 2 – med skjermingstiltak.

5.6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.6.6 Renovasjon
Ved renovasjonsområdet f_R1 er det tiltenkt at begge boligene skal kunne ha
søppeloppstillingsplass.
5.6.7 Vann og avløp
Det ligger kommunalt vann- og avløpsnett vest for planområdet med Kum 55910 og 55926
som nærmeste tilkoblinger.
Vannledning
Det er planlagt vannforsyning med tilkobling til kommunalledning som føres til hver av
boligene separat, som vist i skisse til rørleggemelding (fig. 40).
Spillvann
Spillvann fra boligene pumpes til ny kum nordvest i planområdet, hvor det er fall ned til
kommunalt nett tilkobling, ved kum 55926.
Som nødløsning dersom pumpe skulle svikte, ligger det SP-ledning fra pumpe til
slamavskiller som videre er tilknyttet overvannsledning som leder ned til kystlinjen.
For bolig 2 ligger det egent rekkefølgekrav pga. begrenset spillvanns kapasitet på
kommunalt nett, (se KAP. 5.13 Rekkefølgekrav).
Overvann
Overvann fra begge boligene føres til sjø med eksisterende OV-ledning, det er lagt inn
sluker ved parkeringsareal.

Figur 48. – Skisse av mulig teknisk løsning for VA

5.6.8 Sikkerhet ved brann
Det er eksisterende brannkum 55909 innenfor en radius på 75m fra boligene i planområdet,
det er en 150mm forsyningsleding til denne kummen, dette vil oppfylle kravet om 20 l/s.

Figur 49. – Skisse av brannvannsdekning.

5.6.9 Elektriske anlegg
Man må kontakte Haugaland Kraft i sammenheng med byggesak for ytterlige detaljer på
hvordan strømnettet vil bli etablert, ved varsling har Haugaland Kraft ikke kommet med
merknader.

5.7

Grønnstruktur

5.7.1 Friområde
Formålsgrensen for friområdet videreføres fra eksisterende plan (planID 540).
Friområdet i denne planen gjelder et større område med en rekke forskjellige
karakteristikker som vi mener ikke gjelder for planområdet vårt og de er derfor tatt ut av
planen.
Innenfor formålet ligger det godkjent Naust som eies og driftes av tiltakshaver, i tillegg går
det stier både på lang og på tvers av arealformålet.
Vi har lagt inn følgene bestemmelser for arealformålet:
 Friområder (arealformålet kaldt FRI) skal nyttes til sport og lek. Kommunen kan
tillate oppført bygg i området som ikke er til hinder for områdets bruk til friområde.


Eksisterende bebyggelse innenfor arealformålet FRI, inngår i planen, og tillates
gjennomført iht. kravene for naust i Kommuneplanens arealdel, det offentlige
pliktes ikke å drifte eller vedlikeholde bygningen (bygnings nr. 13733287).



Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates.

5.8

Sikringssone

5.8.1 Frisiktlinje
Frisiktsonene skal anlegges samtidig med veianlegget for øvrig. I frisiktsonene skal det
være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Nødvendig skjøtsel
av vegetasjon tillates.

5.9

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

5.9.1 Byggegrense
Arealformål

Type

Avstand fra
formål grense

Forklaring

Bolig BF1

Byggegrense

4 meter

Normal byggegrense 4 meter fra plangrense mot
sør, vest og nord

Byggegrense

1 meter

1 meter fra arealformålet friområdet mot øst

Byggegrense

3 meter

3 meter byggegrense fra veiareal mot vest
(plangrense vest)

Byggegrense

4 meter

Normal byggegrense 4 meter fra plangrense mot
øst og sør (plangrense sør).

Byggegrense

I arealformål
grense.

Byggegrensen er lagt i areal formålsgrensen
tilgrensende BF1 mot nord.

Punkt

INN og UT
Kjøring pil

Adkomst til planområdet er kun tiltenkt gjennom
arealformålet BF1

Bolig BF2

Planområdet

Tabell 09 – Flater, linjer og punkt.

5.9.2 Strandsone
Til tross for at strandsoneloven gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og
bygningsloven §1-8) blir dette ikke aktuelt, ettersom arealformål for bygninger har laveste
nivå på kote 54.2 (NN2000) og sjøvannsinntrengning her ikke vil være aktuelt.
Det blir derfor kun lagt inn felles bestemmelse se KAP 5.12

5.10

Folkehelse

Positive faktorer
Planen legger til rette for gode stillesoner i området for friluftsliv, og eier av tomten har
allerede lagt godt til rette for videre bruk. Det er satt opp benk ved sti ned til kystlinjen og
stien som leder til naboeiendom er ryddet og tilrettelagt ved vedlikehold av sti ned til
naust. Alt dette oppfordrer til bruk av friområdet og felleskap i nærmiljø.
Negativ faktorer
Behovet for offentlig nærlekeplass vokser med 1 husstand.
På grunn av den bratte topografien i området er det ikke mulig å tilrettelegge for universell
utformet tilgang til kystlinjen gjennom planområdet, til tross for at det er allmenn tilgang.

Figur 50. – benk ved sti, gir pusterom i en kraftig stigning, men
er også et fint utsiktspunkt.

5.11

Figur 51. – Stien til naboen oppfordrer til bruk av
friområdet, og er ivaretatt.

Barn og unges interesser:

Det tilføyes kun 1 ny bolig til planområdet som da har 2 boliger og vi håper at den store
mengden friluftsområde som er tilgjengelig både i planområdet og nært planområdet vil
være tilstrekkelig for å veie opp mot mangel av nærlekeplass.
Begge boligene har mulighet for å etablere mer enn 8 m2 terrasse med trinnfri tilgang til
terreng.
Den eksisterende tilgang til friområdet vedvarer og almen tilgang til kystlinjen sammen
med tverrgående stier gjennom friområdet, sikrer barns interesser.

5.12

Felles bestemmelser

Det er lagt inn felles bestemmelser i sammenheng med:
 Universell utforming og unntak
Tiltak innenfor området skal planlegges med tanke for universell utforming. Ved
bratt terreng kan kommunen gjøre unntak.
 Støy
Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T1442/2016 gjøres gjeldende for planen. Vestre del av planområdet ligger i gul sone
for vegtrafikkstøy fra Skrevegen, og løsning for dette må komme frem i byggesak.
 Fornminner automatisk freda kulturminner
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). Gjenstandsfunn i sjø må varsles Stavanger Sjøfartsmuseum.
 Naturmangfoldloven
Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven må kommunens naturforvalter straks
varsles.
 Krav om godkjenning
I forbindelse med byggesak skal det foretas grunnundersøkelse for å sikre at
grunnforholdene for framtidige bygg og anlegg blir stabile og at ras, setninger,
overvannsskader etc. unngås.
 Veirett
Eier av fremtidig tomt som er fradelt fra gnr. 112 bnr.6 skal ha veirett over eiendom



5.13

gnr. 112 bnr. 6. Det gjelder veirett fra/til kommunal samleveg (Skrevegen) fra/til
arealformål felt: BF2. Veirett skal tinglyses.
Hekkings tid for Stær
Ofte returnerer Stæren til samme sted som året før, gjerne hekker Stæren i kolonier
og den er hullruger så den kan ta i bruk en rekke forskjellige typer hulrom.
Arten er nært truet og må hensyntas i hekkingsperioden, det er derfor lagt inn
fellesbestemmelse som sier at arbeid og tiltak skal skje utenom hekkingsperioden,
hekkingsperioden er på vårparten mellom april og mai.

Rekkefølgekrav

Tre rekkefølgekrav er lagt inn og legger forutsetninger for gjennomføring av tiltak.
 Igangsettingstillatelse av bolig i arealformål BF2, kan ikke gis før nytt avløpsanlegg
i ny Eikjeveg er etablert, og kloakk fra Kolnes/Skre området er overført til Årabrot
renseanlegg i Haugesund.
 Før utbygging må det foreligge en godkjent situasjonsplan i M 1:500. Denne skal
vise tomtedeling, bebyggelsens plassering, funksjon og ytre dimensjoner,
adkomstforhold med frisikt, garasje/carport med biloppstillingsplass,
opparbeidelse av fellesfunksjoner som kildesortering og lignende.
 Høstberberis (Berber thunbergii) og Bulkemispel (Cotoneaster bullatus) skal fjernes
før byggestart. Vedlagt byggesøknad skal det legges ved tiltaksplan som viser
kartlagt forekomst av plantene innenfor hele BF1 og 2. Kartlegging må være
utformet av kvalifisert botaniker og kartlagt nært i tid, til den dato byggesøknad er
innsendt, byggesøknad skal beskrive hvordan man forsvarlig skal fjerne plantene.
Planten skal fjernes fra hele område som byggesøkes.
Grunnen til rekkefølgekravet for de to plantene ligger i den store spredningsfaren
som de har foran sine naturlige slektninger i norske arter, bestemmelsen hviler på
naturmangfoldloven § 70:
"Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven
medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den
ansvarlige treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.».
Mer om planteartene kan man finne ved artsdatabankens faktaark:
( https://artsdatabanken.no/publikasjoner/faktaark/fa )


Det skal tas hensyn til støyrapporten ved byggesøknad. Innendørs og utendørs
arealer skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser om støy. Jf.
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442.
Situasjonsplan for dette skal godkjennes av kommunen (og Statens vegvesen).
Nødvendige støytiltak skal være etablert før bebyggelsen den skal sikre tas i bruk
og plasseres iht. byggesak.

5.14

ROS - konklusjon

Etter vurderingen i vedlagt ROS vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging
av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Ingen elementer i vurderingen
over faktor 6.

6.

Risiko- og sårbarhetsvurdering

6.1

Innledning

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

6.2

Medvirkende

Denne risiko- og sårbarhetsvurderingen er utført av RH-Oppmåling, men det er hentet inn
konsulent for å gjøre en spesiell vurdering angående fauna i hage og muligheten for
uønskede arter, funn i egen rapport, vedlagt (p. 13 i ROS analyse). Det ligger gul støysone
innenfor planområdet og det må derfor utføres støy rapport, vedlagt (p. 39 i ROS analyse).
Konsulent for p. 13; Ola S. Apeland ved Raglamyr Hagesenter AS
Konsulent for p. 39; Henning Severson ved SINUS (Nå del av Brekke & Strand akustikk
AS).

6.3

Risikomatrise

For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.


Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å
redusere denne til gul eller grønn



Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen



Grønt indikerer akseptabel risiko

Tabell 10. – Risikomatrise – Verdi markering.

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

1. Ubetydelig

Sannsynlighet

2. Mindre
alvorlig/ en viss
fare

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært alvorlig/
katastrofalt

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

Tabell 11. – Risikomatrise.

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 området.

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.
Sikkerhetsklasser for flom og stormflo
I § 7- 2 gir TEK17 egne sikkerhetsklasser for flom og stormflo som skal legges til grunn for
byggverk i flomutsatte områder. Funksjonen til byggverket avgjør både hvilken
sannsynlighet og hvilke konsekvenser som skal legges til grunn for stormflo, og dermed
også hvilken sikkerhetsklasse byggverket skal plasseres i.
Sikkerhetsklasse for flom /

Konsekvens

Største nominale årlige
sannsynlighet

F1

Liten

1/20

F2

Middels

1/200

F3

Stor

1/2000

Stormflo

Tabell 12. - Sikkerhetsklasser for flom og stormflo.

Vurdering under punkt 4 i KAP 6.3 i ROS, gjøres i forhold til høyest risikoklasse innenfor
planområdet.
Kriteriene for plassering av bygg i sikkerhetsklasser finner man ved TEK17 § 7-2. og i
tilhørende veileder fra Direktoratet for byggekvalitet.

6.4

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Hendelse/Situasjon

Aktuelt

Sanns.

Kons.

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang

Nei

2. Snø-/is-/ sørperas

Nei

3. Ras i tunnel

Nei

Risiko

Kommentar

4. Flom

Nei

5. Flom ras: erosjon

Ja

6. Radongass

Nei

7. Vind

Nei

8 Nedbør

Nei

9. Overvann

Nei

10. Isgang

Nei

11. Farlige terrengformasjoner

Nei

12. Annen naturrisiko

Nei

2

2

4

Se KAP 6.5

2

3

6

Se KAP 6.5

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora

Ja

14. Sårbar fauna

Nei

15. Naturvernområder

Nei

16. Vassdragsområder

Nei

17. Drikkevann

Nei

18. Automatisk fredet
kulturminne

Nei

19. Nyere tids kulturminne/miljø

Nei

20. Kulturlandskap

Nei

21. Viktige landbruksområder

Nei

22. Område for idrett/lek

Nei

23. Parker og friluftsområder

Nei

24. Andre sårbare områder

Nei

Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel, knutepunkt

Nei

26. Havn kaianlegg, farleder

Nei

27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner

Nei

28. Brann, politi ambulanse,
sivilforsvar

Nei

29. Energiforsyning

Nei

30. Telekommunikasjon

Nei

31. Vannforsyning

Nei

32. Avløpsanlegg

Nei

33. Forsvarsområdet

Nei

34. Tilfluktsrom

Nei

35. Annen infrastruktur

Nei

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. Akutt forurensning

Nei

37. Permanent forurensning

Nei

38. Forurensning i grunn / sjø

Nei

39. Støy, støv, lukt

Ja

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

3

2

6

Se KAP 6.5

52. Ulykke med farlig gods

Nei

53. Ulykke i av- påkjørsler

Ja

54. Ulykke med
gående/syklende

Nei

55. Vær/føre – begrensinger i
tilgjengelighet til området

Nei

56. Andre ulykkespunkt langs
vei/bane

Nei

57. Potensielle sabotasjeterrormål

Nei

58. Annen virksomhetsrisiko

Nei

1

3

3

Potensiale for påkjørsel, det skal
legges inn frisiktlinje ved felles
avkjørsel.

Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

60. Andre spesielle forhold ved
utbyggingen/ gjennomføring

Nei

Tabell 13. - Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

6.5

Avbøtende tiltak

Her ramses avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter. Ingen av punktene kom over faktor
6
5 - Flom ras: erosjon
Kommentar: Ras og erosjon – Fare for stein ras, bratt terreng
‘Tiltak: Ved byggesak skal det foretas grunnundersøkelse for å sikre at grunnforholdene
for framtidige bygg og anlegg blir stabile og at ras, setninger, overvannsskader etc. unngås.
13 - Sårbar flora
Kommentar: Naturlig fauna kan være truet, Det eksisterer hage i planområdet. og den må
kontrolleres av kyndig konsulent for å vurdere om det kan finnes Svartlistede planter.
Tiltak: Dersom funn forekommer, må det lages bestemmelse som sikrer at nødvendige
tiltak gjennomføres.
39 - Støy
Kommentar: Langsiktige Støyskader - Det ligger gul støy sone i planområdet og ved
planlagt bebyggelse, det må legges frem støy rapport.
Tiltak: Det må lages bestemmelse som sikrer at nødvendige tiltak gjennomføres.

6.6

Konklusjon

Etter denne vurderingen vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Ingen elementer i vurderingen
over faktor 6.

7.

Vedlegg
-
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RAPPORT
Skrevegen, gnr. 112 bnr. 6, Karmøy kommune
Vurdering av utendørs støy fra veitrafikk
Kunde:

RH Oppmåling AS v/ Rune Hemnes

Sammendrag
Ved Skrevegen gnr. 112 bnr. 6, Karmøy kommune, skal det oppføres to eneboliger. I forbindelse med
detaljreguleringsplanen (Plan id. 5107, «Solborg») er det foretatt en vurdering av utendørs
veitrafikkstøy. Den vestre boligen er lokalisert ca. 18 m øst for FV 832 Skrevegen.
Det er foretatt vurdering av utendørs støynivå og skissert forslag til skjerming.
For bolig 2 er det et areal (plen) på ca. 40 m2 med støy under Lden 55 dB. Sør og vestsiden beregnes gul
støysone. Størrelsen på disse uteareal med støy under gul sone er noe lavere enn målsettingen etter T1442 på minst 50 m2.
Dersom en vil øke arealet av støy under gul sone kan en eventuelt vurdere en lokal skjerm på
sørvestsiden. Høyden må være ca. 1,8 m (og ca. 11 m lang). En slik skjerm vil kunne gi støy under gul
sone for et areal på ytterligere 50 m2 sør for boligen.
Bolig 1, som er noe tilbaketrukket, vil tilfredsstille målsettingen om stille side for alle fasader.
Bolig 2 har for uskjermet situasjon stille side mot øst og ca. halve fasade mot nord. Det anbefales derfor
minst ett soveromsvindu mot disse retningene.
For bolig 2 må det foretas en vurdering av fasadetiltak i forbindelse med byggesak (med endelige planog fasadetegninger).
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1 Bakgrunn
Ved Skrevegen gnr. 112 bnr. 6, Karmøy kommune, skal det oppføres to eneboliger. I forbindelse med
detaljreguleringsplanen (Plan id. 5107, «Solborg») er det foretatt en vurdering av utendørs
veitrafikkstøy. Den vestre boligen er lokalisert ca. 18 m øst for Skrevegen.
Boligen vil bygges over to etasjer. Uteareal vil bli på vest, sør og østsiden av boligene.
I denne rapporten er følgende forhold omtalt:
1. Beregninger av utendørs støynivå fra veitrafikk.
2. Vurdering av støynivå mot grenseverdier i støyretningslinjen T-1442.
3. Vurdering av behov for eventuelle skjermingstiltak på utearealene.

2 Underlagsdokumentasjon
Tabell 1: Mottatt underlagsdokumentasjon.
Dokument

Dato

Mottatt dato

-

01.11.2019

26.04.2019

07.10.2019

Digitalt kart (SOSI)
Tegning «Skisse for snitt Detaljreguleringsplan for Solborg – Plan ID
5107»

3 Aktuelle krav og retningslinjer
3.1 Kommuneplan 2014 – 2023 Karmøy kommune
I Kommuneplan 2014 – 2023 for Karmøy kommune står følgende om støy i kommuneplanens arealdel
(av 16.05.2015):
3.4 Bestemmelser om vegtrafikkstøy
Utbygging i områder med støy fra vegtrafikk, skal skjermes slik at innendørs og utendørs
arealer oppfyller de til enhver tid gjeldende bestemmelser om støy. Jf
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442. Støysonekart for
veg skal legges til grunn ved vurdering av støypåvirkning og ved vurdering av behov for
utredninger. Detaljert utforming skal avklares gjennom reguleringsplaner for de aktuelle
utbyggingstiltak.

3.2 Utendørs støy ved boliger – Miljøverndep. retningslinje T-1442
T-1442 skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging og behandling av
enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to
støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at
støyfølsom bebyggelse bør unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan
oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Tabell 2 oppsummerer aktuelle grenseverdier for støyfølsom bebyggelse.
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Tabell 2: Grenseverdier for gul og rød sone etter T-1442. Alle tall i dB.

GUL SONE
Støykilde

RØD SONE

Støynivå på uteplass og
Støynivå utenfor
utenfor rom med
soverom, natt kl. 23
støyfølsom bruk
– 07

Vei

55 Lden

70 L5AF

Støynivå på uteplass og
utenfor rom med
støyfølsom bruk

Støynivå utenfor
soverom, natt kl.
23 – 07

65 Lden

85 L5AF

Støyverdiene
Alle støygrenser gjelder i såkalt innfallende lydtrykknivå, dvs. uten refleksjon fra eget bygg.







Lden er A-veiet ekvivalentnivå for dag-kveld-natt med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på kveld / natt.
For ”normal” trafikkfordeling vil Lden  LA,eq,24, der LA,eq,24 er døgnekvivalent støynivå.
Ekvivalentnivåene Lden er i utgangspunktet en årsmiddel-verdi.
L5AF angir et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser målt med henholdsvis
tidskonstant ”Fast”. Verdien man får, angir det nivået som overskrides av 5 % av
hendelsene i løpet av en periode.
Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn
10 hendelser per natt.
Tidsperioder: Dag: Kl. 0700 – 1900, Kveld: Kl. 1900 – 2300, Natt: Kl. 2300 – 0700.

3.3 M-128 - Veilederen til T-1442
M-128 ”Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging” gir en utfyllende beskrivelse
omkring flere aktuelle problemstillinger i forhold til utendørs støykilder. For veitrafikk og balkonger er
det under gitt utdrag fra noen av kapitlene:

Uteoppholdsareal
I M-128 defineres uteplass på følgende måte:
Med uteplass forstås balkong, hage (hele eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til
bygning som er avsatt til opphold og rekreasjonsformål. Uteoppholdsarealet må være egnet til
formålet, og bør således ha gunstig eksponering i forhold til sol, vind etc.
Terreng/landskapsformer må være tilpasset bruken, og tilrettelagt/opparbeidet fro formålet.
Innglasset veranda (må kunne åpnes i minst 2/3 av balkongens bredde), også kalt vinterhage,
kan godkjennes som del av privat uteareal. Dette bør imidlertid ikke være eneste tilgjengelige
uteareal, det forutsettes i tillegg tilgang til park, lekeareal, bakgård eller liknende som også
tilfredsstiller krav til utendørs oppholdsareal med hensyn til støynivå, og som er lokalisert i
rimelig nærhet til boligen.

Stille side og utendørs oppholdsareal
Retningslinjen vektlegger at alle boenheter må få minst en stille side og tilgang til egnet uteareal med
tilfredsstillende støyforhold. Med stille side menes at støynivået på denne siden er lavere enn nedre
grenseverdi for gul støysone.
Ifølge veilederen er følgende kvaliteter viktige for godt lydmiljø ved avvik, sitat fra kap. 3.4.3 side 44:
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Gjennomgående leiligheter med tilgang til stille side. Alle boenheter bør ha tilgang til stille
side, slik at vindu for oppholdsrom vender mot stille side.
Størst mulig andel av oppholdsrom bør vende mot (og ha vindu eller dør) mot stille side. Dette
bør inkludere minst ett soverom.
Alle boenheter får tilgang til et stille utendørs oppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdier i
tabell 3 i T-1442 (tabell 2 i denne rapporten).

I tillegg forutsettes mekanisk balansert ventilasjon (krav i TEK 17). Videre sier veilederen at vinduer
mot soleksponert side bør ha utvendig solavskjerming og at behovet for kjøling må vurderes.
Ovennevnte kvaliteter skal vektlegges i alle typer avvik, både i avviksområder og utenfor
avviksområder. Kvalitetene gjøres juridisk bindende gjennom planbestemmelser.
Det er kommunen som må stille krav om at ovennevnte kvaliteter oppfylles i så stor grad som mulig for
nye boliger i avviksområder.

Størrelsen på utearealet
Angående størrelsen til uteområdene så skiller veilederen mellom områder som er utenfor og innenfor
avvikssoner. Utenfor avvikssoner anbefaler veilederen følgende krav til størrelse på stille del av
uteoppholdsareal (kap. 3.4.4 i M-128):




30 m2 per boenhet i leilighetsbebyggelse.
50 m2 per boenhet for annen bebyggelse.
Minimum 6 m2 av disse skal være privat utendørs oppholdsareal.

Innenfor avvikssoner anbefaler veilederen blant annet følgende (bare et utdrag av punktene):




Stille del av uteoppholdsareal bør være minst 15 m2 per boenhet, fordelt på felles og eventuelt
privat uteareal. For leiligheter med to rom og mindre kan det alternativt benyttes en
prosentsats i forhold til leilighetenes BRA, men ikke lavere enn 6 m2 per boenhet.
Alle boenheter bør ha et privat uteareal. Privat uteareal bør være minimum 6 m2 og inngår
som en del av «stille del av uteoppholdsareal».

3.4 Innendørs støy: NS 8175
I teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK17) er det gitt generelle krav til lydforhold i bygninger.
Lydkravene er spesifisert i norsk standard NS 8175 “ Lydforhold i bygninger –
Lydklasser for ulike bygningstyper” (juni 2012).
I NS 8175 er det spesifisert fire lydklasser; A, B, C og D. Klasse A - C gjelder for nybygg mens klasse D er
ment for bruk under rehabilitering av eksisterende bebyggelse. I veiledningen til “Teknisk forskrift til
Plan og bygningsloven” er det til § 8-4 angitt at lydklasse C anses å være tilstrekkelig for å tilfredsstille
forskriftenes krav. Kravene i klasse C er lagt til grunn for arbeidet med dette prosjektet.
I boliger gjelder et krav til innendørs støynivå fra eksterne støykilder på 30 dBA ekvivalent-nivå over
døgnet, og et maksimalt støynivå i soverom på 45 dBA i nattperioden. Kravet til maksimalnivå gjelder
”steder med stor trafikk”, noe som er blitt definert å være mer enn 10 hendelser i aktuell periode.
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4 Målsetting
4.1 Uteareal
I bestemmelser til kommuneplanens arealdel refereres det til retningslinjen T-1442 for støyforhold ved
boliger.
Målsettingen er ifølge T-1442 at boligen har utendørs oppholdsareal med støynivå under Lden = 55 dB.
T-1442 /M-129 anbefales at størrelsen på et slikt areal kan være 50 m2. Arealet må ha gode sol- og
lysforhold.

4.2 Stille side
Boligene bør har tilgang til en stille side. Minst halvparten av alle støyfølsomme rom, herunder minst
ett soverom bør vendes mot denne siden.

4.3 Innendørs støy og fasadetiltak
Ved dimensjonering av boligfasader, må kravet til innendørs støynivå i boligene samlet for alle
utendørs støykilder oppfylle krav i NS 8175 klasse C:
-

Ekvivalentnivå: Grenseverdien er LpAeq,24h = 30 dB.
Maksimalnivå: Det legges også til grunn at maksimalt innendørs støynivå i soverom for den
tiende mest støyende hendelsen ikke skal overstige Lp,AF,max= 45 dB i nattperioden.
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5 Trafikkforhold
Beregningene av trafikkstøy er utført med utgangspunkt i trafikktall hentet fra Statens Vegvesens
nasjonale veidatabank. Tallene er oppgitt å være gyldige for 2018. For FV 480 Skrevegen er trafikktallet
1400 biler/døgn.
For bestemmelse av fremtidig trafikkmengde brukes normalt offisielle trafikkprognoser for forventet
trafikkvekst gitt i nasjonal transportplan 2018 – 2027 (NTP). Disse er rapportert i TØI-rapport
1362/2014 "Grunnprognoser for persontransport 2014 – 2050". Her er det definert årlig trafikkvekst
for tunge og lette kjøretøy i liketidsperioder fram mot 2050 for hvert fylke. Benyttede trafikktall er vist
i tabell 3.
Tabell 3: Trafikktall, prognose år 2039.

Vei

Trafikk, ÅDT

Hastighet

[kjøretøy/døgn]

[km/t]

Andel tung-trafikk
[%]

2000

50

10

FV 480 Skrevegen

Trafikkfordelingen for FV 480 Skrevegen antas å tilsvare en vei for gruppe 2 for by og bynære områder
iht. M-128. Den har følgende fordeling over døgnet:
-

84 % på dagtid (07 – 19)
10 % på kveldstid (19 – 23)
6 % på nattestid (23 – 07).
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6 Om trafikkstøyberegningene
6.1 Metode – trafikkstøy
Trafikkstøyberegningene er utført etter Nordisk metode for beregning av veitrafikkstøy,
TemaNord 1996:525.
Beregningsmetoden tar hensyn til blant annet høydeforskjeller i eksisterende terreng, meteorologiske
forhold, refleksjonsforhold fra eksisterende bebyggelse på naboeiendommene og marktype.

6.2 Modellering
Programmet CadnaA, versjon 2019 er benyttet til trafikkstøyberegningene.
Det er laget en tredimensjonal terrengmodell basert på digitalt kart.
Under er det gitt noen beregningsparametre for beregning av støysoner:





Beregnet støynivå: Døgnvektet Lden [dB].
Beregningshøyder: 1,5 m over bakke.
Absorpsjonskoeffisient mark: Myk (1).
Refleksjonsorden: 1.

Kotehøyden rundt boligen er ut fra tegningsmateriell. For bolig 2 (bolig lengst vest) er kotehøyden +
41,09 m vest for boligen. Det er forutsatt at skjermen står på denne kotehøyden (eller at høyden på
skjermen er relativ til denne høyden).
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7 Resultater og vurderinger
7.1 Støy på utearealer på bakkeplan
I figur 1 vises en beregning av støysoner 1,5 m over bakkenivå på tomten uten skjermingstiltak.
Trafikkstøynivået er i gul støysone øst og sør og for bolig 2 (vestre bolig).

1
2

Figur 1: Støyutbredelse Lden [dB] fra veitrafikk. Beregningshøyde grid: 1,5 m relativt til terreng. Fasadenivå:
Øvre etasje eller høyeste nivå. Uten skjermingstiltak.

Øst for boligen er det et areal (plen) på ca. 40 m2 med støy under Lden 55 dB, se skravert orange
område. Størrelsen på disse arealene er noe lavere enn målsettingen etter T-1442 på minst 50 m2.
Dersom en vil øke arealet av støy under gul sone kan en eventuelt vurdere en lokal skjerm på
sørvestsiden. I figur 2 er det vist en illustrativ beregning med en 1,8 m høy og 11 m lang skjerm sørvest
for bolig. En slik skjerm vil kunne gi støy under gul sone for et areal på ytterligere 50 m2 sør for boligen.

1
2

Figur 2: Støyutbredelse Lden [dB] fra veitrafikk. Beregningshøyde grid: 1,5 m relativt til terreng. Fasadenivå:
Første etasje. Med en 1,8 m høy (topp kote +42,8 på tomt kote +41,0 m) og 11 m lang skjerm sørvest for bolig.
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7.2 Stille side
Ifølge T-1442 og veileder M-128 bør minst halvparten av alle støyfølsomme rom, samt minst ett
soverom være orientert mot stille side, dvs. mot en side med eksternstøy lavere enn Lden = 55 dB.
Ønsket om å ha soverom mot stille side er å ha mulighet til å lufte og samtidig ivareta hensyn til søvn.
Bolig 1
Bolig 1 har stille side foran alle 4 fasader.
Bolig 2
Bolig 2 har for uskjermet situasjon stille side mot øst og ca. halve fasade mot nord. Det anbefales
derfor minst ett soveromsvindu mot disse retningene.
Dersom det settes opp en skjerm som beskrevet i kapittel 7.1 vil også hele fasade mot sør i 1. etasje
ligger mot stille side (i andre etasje mot sør er nivået Lden = 56 – 57 dB). Det er ikke nødvendig med
skjerm for å tilfredsstille målsettingen om stille side så lenge det legges soveromsvindu mot nord
og/eller øst.

8

Kommentar til fasadeisolasjon

Det må foretas en vurdering av fasadeisolasjon for bolig 2 i forbindelse med byggesak.
Det kan likevel i denne fasen nevnes at innendørs støyforhold kan tilfredsstilles med lette
konstruksjoner, men at det må påregnes noe tiltak utover vanlig standard for vinduer for bolig 2.
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Karmøy kommune - Detaljreguleringsplan for Solborg - varsel om oppstart
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen for uttalelse. Saken gjelder
varsel som planarbeid for planID 5107 – detaljreguleringsplan for Solborg, gnr. 112, bnr. 6
i Karmøy kommune.
Planen omfatter areal som både er avsatt til boligformål og til friområde. Fylkesrådmannen
legger til grunn at oppføring av ny bolig i sin helhet blir liggende innenfor areal vist som
boligformål. Videre vil det være viktig å sikre allmennhetens interesser i det regulerte
friområdet øst i planområdet.
Regionalplan for areal og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet) legger føringer
både for boligtetthet og felles uteoppholdsareal. Vi legger til grunn at retningslinjene blir
fulgt i det videre planarbeidet.
Planområdet er i dag regulert til blanda formål hytte/bolig, men er vist som boligområde i
kommuneplanen. Bebyggelsen er i dag både hytter og boliger. For å en helhetlig
planlegging av området ber vi kommunen vurdere om reguleringsplanarbeidet bør utvides
til å gjelde et større område. Ved å se større områder i sammenheng, vil en lettere kunne
utforme gode felles uteoppholdsareal. Utbygging og fortetting gjennom bit for bit gjør det
utfordrende å sikre at krav til felles uteoppholdsareal, jfr retningslinjer i ATP – Haugalandet
blir fulgt opp.
For øvrige tema viser vi til fylkeskommunens nettsider hvor det finnes veiledning og
informasjon om regionale planer, strategier og viktige tema i planlegging.
Det vil bli sendt eget brev fra Rogaland fylkeskommune kulturminneseksjonen.
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KARMØY KOMMUNE - gnr 112 bnr 6 - Detaljreguleringsplan for Solborg - Uttalelse
vedrørende automatisk freda kulturminner
Fylkesrådmannen viser til varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for
Solborg, gnr 112 bnr 6 i Karmøy kommune, mottatt her 03.05.19.
Fylkesrådmannen som sektormyndighet innenfor kulturminnevern har vurdert planområdet
med tanke på en eventuell konflikt med automatisk freda kulturminner.
Ut fra kart- og arkivsjekk, samt søk i digitale kulturminnedatabaser, kan vi si at det ikke er
registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. I tillegg vurderer vi potensialet
for hittil ukjente automatisk freda kulturminner som lavt. Vi har på den bakgrunn ingen
merknader til oppstartsvarselet.
Fylkesrådmannen vil likevel understreke at selv om det pr. i dag ikke er kjent automatisk freda
kulturminner i planområdet, må eventuelle funn ved gjennomføringen av planen straks meldes
til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stanses inntil vedkommende myndighet har
vurdert/ nærmere dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.

Det er sendt en egen uttalelse fra fylkeskommunens regionalplanavdeling.
Med hilsen
Kate Irene Jellestad Syvertsen
Seksjonssjef kulturarv
Marianne Enoksen
rådgiver
Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Karmøy kommune
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Fv. 832 - Uttale til varsel om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for
Solborg - PlanID 5 1 07 - Gnr. 1 1 2 bnr. 6 m.fl. - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til b rev datert 25.04.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for deling av tomt til frittstående bolighus.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan,
planretningslinjer

Statlige

for samordne t 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,
som statlig fagmyndighet

og

med sektoransvar innen vegtransport.

Planområdet har tilkomst fra kommunal veg, via kryss mot fv. 832. Statens vegvesen sine
interesser i området er knyttet til f ylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune

som vegeier.

Kyss mot fv. 832 er regulert i plan for Døle/ Skre fra 1 993. Krysset ser ut til å være
opparbeidet i samsvar med reguleringsplanen.
reguleringsplanen

Dersom krysset ikke er i samsvar med

bør det stilles rekkefølgekrav til krysset i planen.

Fv. 832 er vist i klasse 2 i Rammeplan for avkøyrsler og byggjegrenser på riks - og
fylkesvegar i Region vest. Anbefalt byggegrense til vegen er 50 m.
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen.

Dersom det er nødvendig med tiltak

mot støy må tiltakene vises på plankartet, og planbestemmelsene

må stille konkrete krav til

innen - og utendørs støygrense i tråd med T- 1 442 og angi krav til tiltak.
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Tilbakemelding på varsel om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid for
Solborg, gnr 112 bnr 6 m.fl. - Karmøy kommune Rogaland
Vi viser til brev datert 2 5 .4.2019 om ovennevnte planoppstart.
Formålet med planen er deling av tomt og tilrettelegging for å bygge to adskilte
frit tstående bolighus, med aktuelle bygge grenser. Planområdet er på ca. 3.0 daa (3043
m2), og ligger nordøst på Kolnes i Karmøy kommune. Endelig plan forslag kan bli noe
mindre i areal enn vist ved oppstart.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri - og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og
utviklingsmuligheter f or marine næringer - herunder ved ivaretakelse av marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse i kystsonen.
Vurdering og innspill
Det er registrert gytefelt for torsk utenfor planområdet. For nærmere detaljer, se
even tuelt Fiskeridirektoratets kartverktøy https://www.fiskeridir.no/Kart
http://www.fiskeridir.no/ .
Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at den aktuelle planen vil kunne
medføre spesielle negative konsekvenser for gytefeltet, men erfaringsmessig vil planer
om bolig - og fritidsboliger nær sjø ofte medføre ytterligere ønsker og behov som brygger
o.l. Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal
berør es negativt, må det i minst mulig grad foretas inngrep som sprenging, mudring og
utfylling i sjø. Det forutsetter eventuelt noen avbøtende tiltak mot forurensing og
skadelige uts lipp til sjø. Videre forutsettes i tilfelle en beskrivelse og vurdering av
pla nens virkninger på miljøverdier i sjø, jf. plan - og bygningsloven § 4- 2 første ledd. For
å unngå negative konsekvenser i størst mulig grad for den marine biologien, bør mer
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inngripende tiltak og særlig støyende arbeider, dersom de finnes nødvendige og kan
tillates, foregå i vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver
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SAKSPROTOKOLL - PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG
- 112/6
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 47/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
5107 for Solberg – 112/6, datert 24.03.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE
ØSTREMNESET - GNR. 66/2 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 02.10.2018, saksnr. 108/18
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
3047 Øvre Østremneset – gnr. 66/2 m.fl., datert 02.10.18, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aage Steen Holm
18/2957

Arkiv: PLANR 3047
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

02.10.2018
28.04.2020

PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL.

Kommunalsjef teknisk sitt forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
3047 Øvre Østremneset – gnr. 66/2 m.fl., datert 28.04.20, legges ut til nytt offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

RH Oppmåling AS har på vegne av Rett Bolig AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for plan
3047 Øvre Østremneset – gnr. 66/2 m.fl.
Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse (lavblokk) med tilhørende veier, gang- og sykkelvei, fortau, lekeareal og
offentlige friområder. Planforslaget omfatter et areal på ca. 15 daa.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommunedelplanen for Kopervik er vist til boligområde og
offentlig friområde.
I henhold til Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP), skal området
ha en utnyttelse på 4-8 boliger pr. daa.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert, plan 317 Reguleringsplan for Østremneset, stadfestet hos Fylkesmannen
09.12.81. Området er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, kjørevei, gang- og sykkelvei og
offentlig friområde.
Det er ingen tilgrensende planer, foruten gjeldende plan som erstattes av dette planforslaget
innenfor planområdet.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Det er etablert vann og avløp i det omkringliggende området, men ikke innenfor planområdet.
Tilknytningsmuligheter for området finnes nordøst for planområdet ved T-krysset ved Ivar Åsen
veg og langs Per Sivles veg.
Haugaland Kraft har eksisterende strømnett innenfor planområdet.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Det høyeste punktet ligger på kote 29 moh., og er en topp mot nord. Laveste punkt ligger mot
sørøst, ca. på kote 6,5 moh.
Planområdet består av et større friområde (toppen) med gjengrodd innmark i øst og sør. Det
finnes rester av en driftsbygning som er falt totalt sammen. Eneste bygg som fremdeles står, er et
saltaks-hus som ligger på tomt 66/2. Bygget ble ført opp i 1912, i sveitserstil, men har forfalt med
årene.

Det går to mindre steingarder på ca. 50m, øst for huset, som former en geil med sterkt preg av
forfall og som er overvokst med busker. Langs sørsiden av planområdet går en steingard som er
280m lang. Denne garden fortsetter nordover ca. 40 m langs Per Sivles veg i øst. I tillegg ligger
det 5 mindre steingarder spredt innenfor planområdet, alle under 15 m og i dårlig stand.
Friområdet er delvis gjengrodd med dårlige stier mot toppen. Det er i gjeldende reguleringsplan
regulert som offentlig friområde, men er i privat eie.

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Gjeldende reguleringsplan legger til rette for boliger med internveier og gang- og sykkelvei (G/Svei).
Planforslaget innebærer en økning av tomteutnyttelsen, i tråd med Regional plan for samordnet
areal og transport på Haugalandet (ATP), men oppfyller ikke minimumskravet til tetthet som er
anbefalt i ATP. Kravet er 4-8 boenheter/daa, mens planforslaget gir 3,6 boenheter/daa.
Det er mulig å koble seg på eksisterende kommunalt vann- og avløpsledning i krysset Ivar Åsens
veg/Per Sivles veg. Eventuell intern pumpestasjon må være privat. Overvann må fordrøyes og
føres inn på ny overvannsledning til sjø. Dimensjonering av veianleggene i planen er vist i tråd
med kommunens vegnorm.
Den overordnede målsettingen med å øke utnyttelsen av boligområdet, i tråd med regionale
føringer, er fulgt opp. Samtidig har forslagsstiller vært i nær kontakt med kommunen for at
endringen i gjeldende plan skal ta bedre hensyn til andre verdier og interesser i planområdet.
Kommunen opplever at planforslaget i stor grad bidrar til dette, gjennom at planen:









Legger til rette for en gjennomgående g/s-vei fra Per Sivles veg i øst til Avaldsnesvegen i vest
(siste del er allerede regulert og ikke en del av denne planen). Inntil boligområdet lenger vest
blir omregulert og utbygd, vil regulert fortau i vest (F2) kun bli opparbeidet som en 2 meter
bred grusvei. Dette gjør blant annet at skoleelever på Østremneset lettere kan gå til Kopervik
skole, beliggende på vestre side av Østrembrua
Tar hensyn til eksisterende gamle steingjerder langs planområdets grense i sør
Kjørevei vestover legges litt om, bedre tilpasset terrenget og friområdet bak enn i gjeldende
reguleringsplan. Deler av denne veien (KV2) opparbeides først når boligområdet lenger vest
blir regulert på nytt og utbygd
Har tatt hensyn til barnetråkkregistreringer, i form av bevaring av friområdet på toppen med
utsikt. Det skal anlegges ny sti mot toppen fra nordøst
Anlegger ny blokkbebyggelse i øst mot toppen med god overgang mot friområdet, både for å
hindre farlige skrenter/skjæringer, og for å bedre det visuelle inntrykket
Bidrar til at friområdene overdras vederlagsfritt til kommunen. Dette innebærer at
kommunen får mulighet til å bedre tilrettelegge et større friområde, som også er/vil være et
friområde for eksisterende boligområder på Østremneset

Gnr 66/20 har i gjeldende reguleringsplan regulert adkomst fra øst/nordøst, men bruker i dag
eksisterende vei fra sørvest som adkomst. Planforslaget regulerer ny adkomst via øst/nordøst slik
som gjeldende reguleringsplan. Denne adkomsten vil imidlertid ikke bli aktuell å bruke før KV2
bygges ut i et senere byggetrinn, og dagens adkomstløsning fra sørvest bevares derfor inntil
videre.
Det vises forøvrig til den vedlagte planbeskrivelsen.

Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg, ev. gjennom privat
pumpestasjon. Overvann må fordrøyes og ny overvannsledning må legges utenfor planområdet,
enten til Skiparvika i øst eller Kittilsbotn i nordvest. Det er utarbeidet en skisse til teknisk plan
som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses.

Barn og unge:
Planen legger opp til utbygging av arealer som i dag er ubebygde og som kan være arena for fri
lek. Det er gjort barnetråkkregistreringer i området som viser bruk av toppen (offentlig
friområde). Dette bruksområdet er hensyntatt.
Etter utbygging vil området bli et boligområde med lekeplass, friområdet på toppen, samt en
bedre mulighet for ferdsel (til fots/sykkel) gjennom området.

Folkehelse:
Plan- og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i planlegging
etter loven. Listen over oppgavene er omfattende. I et eget punkt er det formulert at
planleggingen skal « fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra
til å forebygge kriminalitet»
Planforslaget legger til rette for lettere forflytning til fots og på sykkel fra Øvre Østremneset til
skole og sentrum, enn dagens forhold. Friområdet på toppen (FRI1) vil dessuten bli skjøtet over
til kommunen og kan bedre tilrettelegges for aktivitet og adkomst. Planen har rekkefølgekrav om
opparbeidelse av en ny sti mot toppen fra nordøst.
Planen vil i så måte bidra til økt folkehelse for befolkningen i nærområdet.

Naturmangfold:
Planområdet er ikke utbygd i dag, men ligger innenfor et område med sammenhengende,
konsentrert boligbebyggelse. Grønne lunger av denne typen er viktige for mange arter, særlig
små dyr, edderkoppdyr, bløtdyr og insekter som kun beveger seg over korte avstander.
Utbygging vil medføre tap av leveområdene for disse artene. Planforslaget tar vare på
eksisterende friområde med busker og trær. Det er ikke registrert noen rødlistede eller sjeldne
arter ved Miljødirektoratets database.

Det er funnet Parkslirekne i området, en plante som står på fremmedartlisten og er uønsket. Det
er strenge krav til fjerning av disse, det gjelder også jord ned til 3 meters dybde (frøspredning).
Det er satt egne rekkefølgekrav til at dette må være gjennomført før det gis byggetillatelse
innenfor planområdet.
Det er noe dyrka jord i planområdet. Det er krav om beregning og redegjørelse for bruk av dette
ved byggetillatelse. Det antas at det er lite jord (kun overflatedyrka mark), og at jorda brukes
innenfor planområdet som toppdekke.
Et større tre som har visse visuelle kvaliteter innenfor reguelert friområde, skal tas hensyn til ved
anleggelse av vei (KV1). Treet er avmerket med symbol i plankartet.
Kommunen har vurdert planen etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Med planbestemmelser som
ivaretar forhold nevnt over, kan ikke kommunen se at det er forhold som tilsier at planen ikke
kan gjennomføres.

Økonomiske konsekvenser:
Planforslaget legger opp til at kommunen overtar områder markert som offentlige i plankartet
(med unntak av GS2). Dette inkluderer vei, fortau, gang- og sykkelvei samt friområder.
Lekeplassen skal være privat.
Planbestemmelser sikrer at offentlige områder overdras vederlagsfritt til kommunen. Det vil
imidlertid påløpe fremtidige vedlikeholdskostnader for kommunen for alle offentlige arealer.
KV2 og F2 vil ikke bli opparbeidet slik som regulert før områdene i vest (BF3 og BF4) blir
opparbeidet (samt regulert på nytt). Dette fordi veiløsningene kan bli noe endret når det
foreligger en konkret reguleringsplan for dette området. Det vil i mellomtiden bli opparbeidet en
2 m gruset turvei innenfor arealformåele KV2 og F2. Disse arealene, regulert som offentlig i
plankartet, vil ikke bli overskjøtet kommunen før KV2 og F2 er ferdig opparbeidet slik som
regulert.

Avvik fra kommunale, regionale og statlige normer:
 For BK1 (13-14 boenheter) er det krav om min. 4 meter hagedybde, mens kommunal norm
tilsier min. 6 meter hagedybde. Imidlertid har de samme boenhetene også krav til balkong
over garaseje/carport, slik at krav til solfylt, privat uteoppholdsareal er oppfylt
 Byggegrense mot Per Sivles veg er 3 m, som er normkrav for adkomstvei (A), mens Per Sivles
veg er å regne som en samlevei (S1) med krav om 5 m byggegrense. Administrasjonen anser
likevel byggegrensen som akseptabel, da terrengforskjeller uansett gjør det vanskelig å utvide
veiene ytterligere her
 G/s-vei (GS1 og 2) tillates med stigning opp til 10 %, mens normen tilsier maks 8 %
Avvikene begrunnes i fylkeskommunens krav til tetthet, som medfører flere boenheter per daa
enn det som utbygger opprinnelig har ønsket. Avvik fra stigningsgrad for g/s-vei skyldes hensyn
til omkringliggende terreng og friområde.

SAKSBEHANDLING:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 12-8. Frist for merknader var 13.07.18.
Følgende uttalelser er kommet til oppstart av planarbeidet:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....16.06.18
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv ..........24.07.18
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................06.07.18
4. Statens vegvesen, region Vest ..........................................09.07.18
5. Direktoratet for mineralforvaltning .................................13.06.18
De innkomne merknader er vedlagt.

Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i møte den
02.10.18 – sak 108/18, og følgende vedtak ble fattet:
«Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 3047 Øvre Østremneset – gnr. 66/2 m.fl., datert 02.10.18, legges ut til
offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.»
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 17.10.18–28.11.18.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn, deriblant en innsigelse:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen ......28.11.18 (med innsigelse)
2. Statens vegvesen, region Vest ...........................................29.11.18
3. Fylkesmannen i Rogaland .................................................23.11.18
De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.
Videre kommunikasjon med Rogaland fylkeskommune vedrørende oppfølging av innsigelsen,
ligger også vedlagt.
KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING:
Planforslaget legger opp til en relativt kraftig fortetting (med variert boligstruktur) i et byområde
som hovedsakelig består av eldre, frittliggende eneboliger med lav tetthet. Samtidig vil
planforslaget medføre at et større friområde som i dag er privat eid, blir skjøtet over kommunen
og kan utvikles til glede for hele bydelen. Planforslaget vil også gi gang- og sykkeladkomst fra

Østremneset til Avaldsnesvegen (Fv. 511), som igjen gir kortere vei til sentrum og Kopervik
barneskole. Her er to momenter å bemerke:




Inntil boligområdene vest for planområdet bygges ut (og omreguleres), vil ikke kjørevei
og fortau (KV2 og F2) bygges ut. Det er rekkefølgekrav om at det anlegges en 2 m bred
grusvei på denne strekningen. Bakgrunnen er både å unngå store kostnader for en
strekning som økonomisk skal belastes et annet byggeområde, men også fordi det ved
omregulering i vest kan være aktuelt å se på noe justering av veitrase mv.
Når KV2 og F2 bygges ut slik som regulert, er det også satt rekkefølgekrav om
trafikksikkerhetstiltak for kryssing av Fv. 511 (Avaldsnesvegen)

Planforslaget gir også ny, regulert veiadkomst til boligområdene vest for planområdet, noe som
gjør at dagens adkomst rett fra Avaldsnesvegen på sikt kan fjernes. Denne er svært smal og med
dårlig sikt. Dermed legger planen til rette for ytterligere fortetting i denne bydelen, noe som er
positivt.
Det er funnet Parkslirekne innenfor planområdet, som er en svartlista plante. Planbestemmelsene
sikrer at denne blir fjernet forsvarlig, som igjen er et positivt element for naturmiljøet i området.
Langs planområdets søndre grense går et gammelt steingjerde som også utgjør den historiske
kommunegrensen mellom Kopervik (bykommune) og landkommunen Stangeland. Planen med
tilhørende hensynssone ivaretar denne steinmuren.
Det foreliggende forslag til reguleringsplan er et ledd i gjennomføringen av
kommune(del)planen 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 2.gangsbehandling vedtar at forslag til reguleringsplan, datert 28.04.20,
legges ut til nytt, offentlig ettersyn.

Kommunalsjef teknisk, 02.04.2020

Eiliv Staalesen
sign.

VEDLEGG:
1. Planbestemmelser
2. Oversiktskart
3. Gjeldende kommunedelplan – utsnitt

4. Gjeldende reguleringsplan
5. Plankart, datert 28.04.20
6. Planbeskrivelse med ROS-vurdering
a. Illustrasjoner – Situasjonsplan, sol-/skyggediagram, utsiktsmodell mv.
b. Diverse – fagnotat brann FIRESAFE
7. Uttalelser
a. Merknader til oppstart:
1. Merknad fra Rogaland fylkeskommune – regionalplanavdelingen
2. Merknad fra Rogaland fylkeskommune – kulturavdelingen
3. Merknad fra Fylkesmannen i Rogaland
4. Merknad fra Statens vegvesen
5. Merknad fra Direktoratet for mineralforvaltning
b. Innsigelse og uttalelser ved 1. gangs offentlige ettersyn:
1. Rogaland fylkeskommune – fylkesrådmannen (innsigelse)
2. Fylkesmannen i Rogaland
3. Statens vegvesen
c. Dialog mellom kommune og Rogaland fylkeskommune i etterkant av innsigelse

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING

Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene,
samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.

1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - FYLKESRÅDMANNEN
Det er i Fylkesutvalget den 27.11.2018 fattet følgende vedtak:
Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til uheldig fragmentering
og dårligere kvalitet av friområdet, oppsplitting av kulturlandskapselement, for dårlig
boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassarealet.
Fylkesrådmannens vurderinger:
Fylkesrådmannen er positiv til hovedgrepet i planen om å etablere tettere bebyggelse enn
gjeldende plan legger opp til. Boligtettheten er imidlertid fremdeles lavere enn kravene i
regionalplan for areal og transport på Haugalandet. Kommunen foreslår også å åpne for
boligbebyggelse og adkomstveg innenfor tilliggende areal som er avsatt til friområde.
Regulering til friområde brukes for å sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer for
aktivitet og uteopphold nær tettbebygde områder. Fylkesrådmannen mener arealene som
foreslås omdisponert har viktige kvaliteter som ikke bør bygges ned.
- Sammenheng i friområde
I reguleringsplanen er det regulert inn et areal for boligbygging (BK3) innenfor areal som
er avsatt til friområde i kommuneplanen. Et område lengst sørøst har til gjengjeld endret
formål fra boligområde til friområde. Fylkesrådmannen er positiv til at det blir gjort
tilpasninger av arealformål i detaljreguleringen, men mener en viktig forutsetning er at
kvaliteten på friområdet totalt sett ikke blir forringet.
I saksdokumentene kommer det frem at friområdet innehar en del frilufts- og
kulturlandskapskvaliteter. Friområdet består av en høyde i nordvestlig del. Det er
registrert flere tråkk i området, en akebakke, en geil, flere steingarder og rester av en
gammel frukthage.
Bytte av areal som er gjort her, fører etter fylkesrådmannen sin vurdering til en uheldig
oppsplitting av friområdet. Det gjelder både plassering av området BK3 et stykke fra
resten av bebyggelsen, og også etablering av adkomstveg til området BK3.
- Akebakke
Bakken lengst vest blir brukt som akebakke om vinteren. Ved etablering av boligområdet
BK3, blir bakken mer adskilt fra resten av friområdet. Det flatere området der BK3 er tenkt
etablert, kan naturlig inngå i aktiviteter knyttet til akebakken. Området FR12 vil etter
fylkesrådmannen sin vurdering ikke kunne dekke de samme funksjonene.

- Topografisk utforming av FR12

Området FR12 ligger mer isolert fra resten av friområdet og framstår som relativt bratt. I
3D-illustrasjoner som følger planen ser en at området FR12 utgjør en nokså markant
skråning. Området heller både mot sør og mot øst. Etter fylkesrådmannen sin vurdering
vil det være krevende å etablere et attraktivt friområde her.
- Oppsplitting av landskapselement
Plassering av området BK3 og etablering av adkomstvegen fører til uheldig oppsplitting
av et landskap med flere historiske spor. Både geilen, frukthagen og deler av
steingardstrukturene er knyttet til området nær det gamle gårdshuset. Noen av
elementene vil bli stykket opp. Geilen og rester av frukthagen vil bli liggende isolert fra
resten av landskapet.
- Boligtetthet
Et hovedprinsipp i regional plan for areal og transport på Haugalandet er å styrke by-,
tettsteds- og grendesentrene. Hvor nye boliger blir etablert, og hvilken type boliger det
blir lagt til rette for, er avgjørende for om målet blir nådd. Ny boligbygging skal bidra til
korte avstander til daglige gjøremål, effektiv arealbruk, differensiert boligstruktur,
bokvalitet og gode bomiljø, og gi grunnlag for miljøvennlig transport.
I regionalplanen er det stilt krav om en boligtetthet på 4-8 boliger pr dekar innenfor en
radius på 750 meter fra sentrum. Av saksdokumentene går det fram at det blir planlagt
opp til 21 nye boliger. Arealet avsatt til lekeplass og boligbebyggelse er 6,6 dekar. Dette
gir en tetthet på om lag 3,2 boliger/dekar.
Planområdet ligger rundt 450 meter fra Hovedgata i Kopervik. Fylkesrådmannen mener
det er uheldig at planen ikke når minstekravet til boligtetthet i regionalplanen. I
saksdokumentene er det oppgitt at det både går skole og kollektivt busstilbud langs
fylkesveg, knappe 150 meter fra planområdet. Økt tetthet vil også kunne åpne for større
differensiering av type boliger.
Fylkesrådmannen vil i denne sammenheng peke på at området ligger innenfor
kommunedelplan for Kopervik som nylig har vært på høring. I planen ble følgende
utfordringer knyttet til boligstruktur framhevet:
- Konsentrere flere områder i sentrum og sentrumsnære områder
- Skape en høyere arealutnyttelse i både eksisterende og framtidige boligområder
- Skape en mer variert boligstruktur innenfor planområdet, med særlig fokus på
etablering av leiligheter og mer arealeffektive boligtyper.
Fylkesrådmannen ser at det for deler boligområdet ligger en begrensing i høyde. Ny
bebyggelse bør ikke virke skjemmende for utsikt fra høyden i friområdet. Slik bebyggelsen
så langt er planlagt, vil det bli liggende igjen et areal sørøst i planen (friområde FRI2).
Dette arealet har gode solforhold, og bør kunne utnyttes til boligformål. Det finnes flere
gode eksempler på boligtyper som kan tilpasses skrånende terreng.
- Lekeplass
Fylkesrådmannen registrerer at lekeplassen er plassert i området som fra gammelt av var
hage/frukthage. Intensjonen er å ta vare på noe av hagens kvaliteter. Fylkesrådmannen er
i tvil om opparbeidelse av en lekeplass er et godt grep for å ivareta frukthagen. Konkret er
det satt krav om å ta vare på ett tre. Etter fylkesrådmannens vurdering vil det å innlemme

hagen i friområdet ivareta stedets historiske verdi på en bedre måte ved at området i
større grad inngår i sin naturlige sammenheng.
På bakgrunn av momentene nevnt over, forringelse av friområdet (fragmentering og
dårligere kvalitet av «erstatningsareal»), oppsplitting av kulturlandskapselement, for
dårlig boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassen foreslår fylkesrådmannen
innsigelse til planen slik den nå foreligger.
Forslagstillers vurdering:
Innsigelsen har ført til omstrukturering av arealformålene, for å løse de meste av
punktene som ble nevnt i innsigelsen:
Sammenheng i friområde, akebakke, topografisk utforming av FRI2 og oppsplitting av
landskapselement.
 o_FRI2 (0.8daa) er ført inn i BK1.
 BK3 (1.1daa) er ført inn i o_FRI1.
 Friområdet blir dermed et område som beholder alle kvalitetene som ble påpekt som
viktige ved BK3.
 Angående Friområdet, se kap. 6.5.1 Friområde.
Boligtetthet og lekeplass
 Antall boliger er oppjustert til 23 boliger.
 Boliger innenfor planområdet er betydelige mer konsentrert enn noen av de
eksisterende boligene rundt planområdet.
 Planen vår foreslår 3,6 boliger pr. daa. Her avviker vi fra ROGFK, som ønsker en
boligtetthet på 4-8 bolig pr. daa.
For å oppnå en bedre plassering av lekearealet er arealformålet f_LEK (526.8 m2) trukket
inn i BK1, og mulighetsvurderingen viser hvordan den da kan flyttes mer sentralt i
boligområdet.
Se kap. 5.1 Planer og ønsker innenfor planområdet, for mer angående boligtetthet.
Se kap. 6.5.2 Lekeplass (Felles lekeareal) for mer angående lekeplass.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunen la ved oppstart en del føringer for planarbeidet som også gir utfordringer ift.
mulige planløsninger, deriblant krav om en tverrgående gang- og sykkelvei (ev. fortau), et
krav som ikke kreves pga. planlagt utbygging, men som kommunen ønsket opparbeidet
for at resten av Østremneset skal få bedre tilgang for gående/syklende til sentrum og
skole. Videre har kommunen satt krav om maks høyde på bygg, for å sikre at friområdets
høydedrag ikke mister utsiktskvaliteter.
Samtidig må også planområdet sørge for veiadkomst til boligområder vest for
planområdet (i retning Avaldsnesvegen). Denne adkomsten er regulert også i gjeldende
plan, men ikke opparbeidet. Adkomstveien er i revidert planforslag regulert inn, for å
synliggjøre dette grepet. Kommunen har i den forbindelse satt krav om gjennomgående
g/s-vei eller fortau på hele strekningen, noe som manglet i første utkast, der en del av
strekningen var regulert med kun kjørevei.

Friarealer/grøntarealer
Videre anser kommunen spørsmålet om oppslitting av friområder og hensyn til
akebakken i vest som løst. BK3 ved forrige høring, er tatt ut av planen. All fortetting er nå
lagt i områdene i øst (BK1 og BB1). FRI2 er tatt ut av planen og lagt inn i BK1. Dette gir
mulighet for større utnytting av de sørøstre delene av planområdet, slik fylkeskommunen
ønsket. Imidlertid må det settes av plass til skråning mellom bebyggelse og g/s-veien. G/sveien må ligge lavt i terrenget for å hindre for mye stigning, samtidig som bebyggelsen
må ligge høyere, da adkomstveien (og dermed også stigningsforhold her) krever høyere
beliggenhet enn g/s-veien.
Lekeplass og felles uteoppholdsarealer
Ved første gangs offentlig ettersyn var det foreslått å bruke eksisterende boligtun/hage til
lekeplass. Ved nærmere gjennomgang har dette vist seg å være vanskelig. Litt av
hensikten var å bevare omkringliggende murer/geiler, men disse måtte ha blitt sikret mot
lekeplassen og delvis også fjernet pga. ny kjørevei (KV1 mot vest) og g/s-vei i sør. I
revidert planforslag er det derfor (gjennom illustrasjon) foreslått å legge lekeplassen noe
lenger mot øst, men mer sentralt i boligområdet. Lekeplassen er ikke regulert inn, fordi
utbygger ønsker å ha noe frihet til å vurdere endelig beliggenhet/avgrensning ved
utbygging. Det er imidlertid satt krav om at lekeplassen skal være på minimum 390 m2,
noe som er godt over ATPs minstekrav på 150 m2. Videre er det satt krav om at inngangen
til lekeplassen ikke skal være rett ut i kjørevei. Beliggenheten er god, både med tanke på
lokalklima og nærhet til alle boligområdene som er planlagt.
Med 23 planlagte boenheter er det i ATP krav om 690 m2 felles uteoppholdsareal.
Lekeplassen sikrer 390 m2, samt felles takterrase i BB1 som har krav om min. 150 m2. Dette
gir totalt 540 m2 felles uteoppholdsreal. Dette er under minimumskravet, men kommunen
har vektlagt at forslagsstiller gjennom planforslaget overskjøter et 5,4 daa stort friområde
til kommunen, som også blir liggende rett inntil boligområdene. Videre har hver boenhet
krav om private balkonger (lavblokk), samt både privat terrasse på bakken og balkong
(konsentrert småhusbebyggelse). Samlet sett anser derfor kommunen at hensyn til
uteoppholdsareal er tilfredsstillende.
Boligtetthet og -struktur
Planforslaget gir en tetthet på 3,6 boenheter/daa. Dette er en økning i forhold til forrige
planforslag, men oppfyller ikke ATPs norm som tilsier 4-8 boenheter/daa. Kommunen
ønsker å presisere at normene i ATP er anbefalinger og ikke absolutte krav, i henhold til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelige vedtak av ATP (21.06.2017), der
det for pkt. 12 (arealutnyttelse i boligområder) står presisert at tall i nedenstående tabell
angir anbefalte normer. (kommunens understreking).
Samtidig står det at nye kommuneplaner skal sette krav om tetthet. Da dette planarbeidet
ble påbegynt, gjaldt kommuneplanens arealdel for hele kommunen, og den har krav om
min. 3 boliger/daa for Kopervik. For ny kommunedelplan for Kopervik (vedtatt etter at
planarbeidet for plan 3047 ble igangsatt) er det ikke krav om tetthet, annet enn krav om
maks 50 % BYA. Denne planen åpner for BYA på 60 % for BB1, noe som altså er høyere
utnytting enn det gjeldende kommunedelplan åpner opp for.

Kommunen har vært i dialog med fylkeskommunen i etterkant av innsigelsen, og hatt flere
runder med forslagsstiller på hvilke løsnigner som kan bidra til økt tetthet innenfor
planområdet, samtidig som en del av de ønskede kvalitetene blir beholdt. I revidert
planforslag er det derfor lagt opp til mindre krav til hagedybde enn det kommunens egen
norm tilsier, for å gi bedre utnyttelse av arealene. Samtidig er det foreslått en lavblokk mot
friområdet i vest, men 10 boenheter. Denne løsningen – og plassering av lavblokken – gir
umiddelbart noen fordeler:
 Fordi terrenget her skråner opp mot friområdet (høydetopp), vil vestvendte hager for
vanlige rekkehus/bolighus gi oppover-skrånende hager, noe som er uheldig. Med
lavblokkbebyggelse vil den nederste etasjen bli forbehold garasje (med unntak av helt mot
sør, der det vil være boenheter på bakkenivå med utgang/terrasse mot sør, og ikke mot
vest). Dermed blir boenhetene (2. og 3. etasje) løftet opp og blir mindre skjult av
høydedraget, og får dermed mer lys inn
 Garasje i 1. etasje gir også mindre krav til parkeringsareal på de øvrige områdene, og den
kan bygges delvis inn i terrenget


Det er satt krav om at friområdets skrånende terreng ned mot BB1 skal skråne slakt helt
inntil bygningskomplekset. Dermed unngår man skjæringer/sjakter mellom friområdet og
bygningen. En utstikkende knaus i friområdet må sprenges bort for å få dette til, og
dessuten gi sol til felles takterrasse. Det sprengte området vil terrengmessig bli mer likt
omkringliggende skråninger, og skal dekkes med min. 20 cm jord og tilsås med vanlige
vekster i området, for at terrenget skal gli naturlig ned mot lavblokken



Lavblokken blir med andre ord bygget inn til terrenget, slik at terrenget på det meste vil
gå opp til og med 2. etasje (av 3. etasjer). Dette gjør at lavblokken vil virke mindre
dominerende, sælig sett fra friområdet i vest, samtidig som krav til høydebegrensning for
hele planområdet er ivaretatt (som igjen sikrer utsikt fra friområdets topp). Flere av
leilighetene vil også kunne få utgang til bakkenivå, og ikke bare balkong.

Kommunen viser for øvrig til kap. 6.2 og 6.3 i planbeskrivelsen for illustrasjoner og
ytterligere beskrivelse av planlagt bebyggelse.
Kommunen er enig i at det bør tilstrebes økt tetthet i sentrale deler av kommunen. Dette må
imidlertid avveies mot andre hensyn, slik som landskapshensyn, infrastruktur,
omkringliggende boligbebyggelse, lokal etterspørsel mv. Det er i de helt sentrale delene av
Kopervik sentrum ferdig regulert flere leilighetskomplekser, som sliter med salg. Det er
nettopp også byggegodkjent hybler sentralt i Kopervik sentrum. På Østremneset er
bebyggelsen preget av eldre frittliggende eneboliger med tetthet på 1-1,5 boenheter/daa. Det
er kommunens vurdering at revidert planforslag balanserer hensynet til økt tetthet med andre
hensyn som skal ivaretas, deriblant ønsket og salgbar boligstruktur.
Planforslaget er også i tråd med tetthetskrav satt i kommuneplanens arealdel da planforslaget
ble igangsatt, og nær opp til ATPs anbefalte normer for tetthet.

2. FYLKESMANNEN I ROGALAND

Vi viser til kommunens oversending fra 16.oktober. Fylkesmannen har ikke vesentlige
merknader til planen
Forslagstillers vurdering:
Fylkesmannens innspill tas til etterretning.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

3. STATENS VEGVESEN, REGION VEST
Statens vegvesen viser til brev datert 16.10.2018. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende vegnett. Planområdet har
adkomst fra kommunal veg, via kryss mot fv. 511. Statens vegvesen sine interesser i
området er knyttet til fylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune
som vegeier.
I uttale til oppstart skrev Statens vegvesen at:
Dersom planarbeidet medfører at den totale ÅDT overstiger 500 kjøretøy i krysset kan
Statens vegvesen stille krav til utbedring av siktsone mot fv. 511. Vi ber om at dette
utredes i planarbeidet.
Den totale trafikkbelastningen på sekundærvegen Per Sivles veg etter utbygging av
planlagte nye boliger er ikke utredet i planarbeidet. Fartsgrensen på fv. 511 e r 50 km/t, og
fylkesvegen er forkjørsveg. Trafikktellinger utført av Karmøy kommune viser at dagens
ÅDT på Per Sivles veg er 800 – 1100. Det går fram av planbeskrivelsen at det planlegges
20 nye boliger. Den totale trafikkbelastningen i krysset mot fylkesveg en etter utbygging
av planlagte boliger overstiger klart 500 kjøretøy.
Regulert sikt i gjeldende plan er 4x45 m. I henhold til Vegnormalen er krav et til sikt i
krysset 10x54 m. Statens vegvesen gir faglig råd om å stille rekkefølgekrav til utbedring
av sikt fra Per Sivles veg til fv. 511 før utbygging av nye boliger i planområdet.
Forslagstillers vurdering:
Vi har vurdert opparbeidingskravet som urimelig, ettersom planområdet kun hever
trafikkmengden ved krysset Fv. 511 mot Per Sivles veg med 65 ÅDT.
Se 6.4.2 T-kryss mot Fv. 511, for mer angående utbedring av krysset.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
I 2013 ble plan 3010 vedtatt, som omhandler utbedring av Avaldsnesvegen (fv. 511) med
områder rundt. Planarbeidet var initiert av Rogaland fylkeskommune,
Samferdselsseksjonen. Planforslaget ble utarbeidet av Ankonova på oppdrag fra
fylkeskommunen, i samarbeid med Karmøy kommune. Det har vært lite utbygging som
berører nevnte kryss siden den gang, slik at ÅDT på Per Sivles veg allerede den gang
langt oversteg 500 ÅDT. Når det i planarbeidet for utbedring av Avaldsnesvegen ikke ble
gjort reguleringsmessige endringer i dette krysset, er kommunen enig med forslagsstiller

om at det er urimelig å kreve dette for en mindre utbygging som øker ÅDT med 65 (som
utgjør ca. 6-8 % av dagens ÅDT).
Kommunen antar at bakgrunnen for at krysset ikke ble endret i planarbeidet for plan
3010, er at det ville medført sanering av en bolig som hindrer frisikt slik som Statens
vegvesens håndbok krever, og at dette ble ansett som et voldsomt tiltak i forhold til
hensynet frisikten er ment å ivareta.
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1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
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BOLIGER, FRITTLIGGENDE
BOLIGER, KONSENTRERT

SIKRINGSSONER
FRISIKTSONE VED VEG

FORRETNGER.
3. TRAFIKKOMRÅDER

(OFFENTLIG)

STREKSYMBOLER M.V.

KJØREVEG, PARKERING.

PLANENS BEGRENSNING

GANGVEG, FORTAU
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ANNEN VEGGRUNN
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SMÅBÅTANLEGG

SENTERLINJE REG. VEG

4. FRIOMRÅDER

FRISIKTLINJE
PARK, TURVEG, LEK

REGULERT KJØREFELT
REGULERT PARKERINGSFELT

6.SPESIALOMRÅDER.
X 6578700

BEV.VERD. KOLERAKIRKEGÅRD
FRILUFTSOMRÅDE.

BL. §26.ANDRE BESTEMMELSER.
FELLES AVKJØRSEL/PARK.PLASS
FELLES LEKEOMRÅDE

Eierform PBL2008:
o_ offentlig
f_
felles
Basiskart:
Geodetisk grunnlag: UTM-sone32v (EUREF89/WGS84)
Geodetisk høydegrunnlag: NN1954
Geodatakilde: Karmøy kommune / Geovekst
U aksdato basiskart: 04.04.2016
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*FUP=Fastutvalg for plansaker

10

Ekvidistanse 1m

20

Bestemmelser både på kart og som egen tekst
Utarbeidet av:
Forslagsstiller:

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
X 6578600
1.gangs behandling i bygningsrådet Reg-sak 459/78

Utlegging til offentlig ettersyn i tidsromme 03.11 - 24.11.78
2.gangs behandling i bygningsrådet Reg-sak 588/79
Utlegging til offentlig ettersyn i tidsromme 04.01 - 25.01.80
3.gangs behandling i bygningsrådet Reg-sak 162/81
Kommunestyrets vedtak
Stadfestet i fylket

REVISJONER:
A Justering veger. Refr. bygningsrådets vedtak.Reg.sak 459/78.
B Diverse endringer ved saksforberedelse 2.gangs beh. Reg.sak 588/79.
C Endringer ved 3.gangs behandling.
D Revidert etter 3.gangs behandling.
E Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 101/82.
F Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 57/82.
G Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 264/82
H Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 418/82
I Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 224/83
J Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 389/83
K Tomtedelingsplan for del av reg.plan. Reg.plan 289/83.
L Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 20/84
M Vesentlig reg.endring. Stadfestet av Fylkesmannen.
N Mindre vesentlig reg.endring. Reg.sak 350/84
O Stadfestet endring 09.04.85.Omregulering til boli gområde.
X 6578500
P Endring av vegsystemet. Omregulering. Reg.sak 185/85.
Q Omregulering av vegsystemet mellom veg B og R. Reg.sak 182/86
R Endring av formålsgrense bolig- friområde. Reg.sak 2/87.
S Endring av frisiktsone. Reg.sak 56/87.
T Parkering for Sigurd Rundhaug. Reg.sak 104/87
U Utnyttelsesgraden endret for boligområde mellom veg C og B. Reg.sak 98/88.
V Endret adkomst til Fritjof Nansens veg. Reg.sak 173/88.
Egengodkjent Sak 02-15-89.
Reguleringsendring i.h.h.t. reg.sak 198/88.
Regulert for konsentrert bebyggelse. Reg.sak 04-14/90
Reguleringsendring for 66/615- 66/616.Del.sak43B/90.
Småbåthavn. Egengodkjent. Sak 02-13-89.07.03.89.Plan nr.317-2. Egne reg.best.
Omregulert industriområde til boligområde. Egengodkjent. Sak 08-011-90.
W Omregulering til parkering og lek. Del.sak 10/92
X Deling av 9 boligtomter (se tomteplan) og endring av vegsystem. Reg.s.10-7/91.
14.10.91.
Y Omregulering til lekeplass. Egengodkjent. Komm.sty ret Sak 02-10-92
Z Mindre vesentlig reg,endring. Del.sak 20/92
Æ Mindre vesentlig reg,endring. Del.sak 01/93
Ø Fjerning av del av felles adkomst, bnr.368. Del.sak 128/93.
Å Fradeling av 3 boligtomter. Flytting av veg og lek eplass. Del.sak 89/94.
AA Omregulering fra friområder til boliger. HTS-sak 297/98.
AB Flytting av felles adkomst mot øst. HTS-sak 36/99F
AC Omregulering fra friområde til bolig. KST-sak 91/99.
AD Justert grensene i forhold til plan nr.369. GOFARNES. del av gnr.66,
X 6578400
bnr.26,29,39,134,816.Egengodkjent 11.12.01.KST-sak 0113/01.
AE Justert grensene i forhold til plan nr.362, RV511 BYGNES - SØYLEBOTN. Egengodkjent
17.06.97.KST-sak 97/97.
AD Justert grensene i forhold til plan nr.362-1, G-/S-VEG BYGNES - SØYLEBOTN.
Endring ved FINA-SHELL. Egengodkjent 12.12.00.KST-sak 0128/00.
AF Reg. endring fra veg til lekeplass (Plan nr. 317.14). Delegert sak nr. 228/08.
Deler av planen i nordvest er erstattet, se R391, K ST-sak 22/09.
End15 ME; Reg. endring fra isolasjonsbelte til boli g, Gnr 66/648.DEL-sak 442/10.
End16 ME; Reg. endr. vedr. justering av off. friomr åde. Gnr. 59/75. DEL-sak 835/10.
Nyp06: Deler av planen i øst er overlappet av ny pl an, se R376, KST-sak 29/11.
Nyp07: Deler av planen i vest er overlappet av ny p lan, se R3010,KST-sak 36/13.
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Arealet innenfor plangrensen har følgende formål i samsvar med plan- og bygningsloven:

Reguleringsformål:
I.

Hensikt med planen

II.

Fellesbestemmelser

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

Bygninger og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a. Konsentrert småhusbebyggelse (BK1)
b. Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BB1)
c. Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4)
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
a. Kjøreveg (o_KV1-2)
b. Fortau (o_F1-3)
c. Gang-/sykkelveg (o_GS1-2)
d. Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_AVT1-10)
Grønnstruktur (PBL §12-5 nr.3)
a. Friområde (o_FRI1)
Hensynssoner (PBL §12-6)
a. Sikringssone – frisikt
b. Angitt Hensynssoner - Bevaring kulturmiljø (H570_1-2)
Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
a. Bestemmelsesområde – Utforming, støttemur (#1)
b. Bestemmelsesområde – Hensyn til eksisterende vei (#2)
c. Bestemmelsesområde – Utforming mot grøntareal (#3 og #4)
Rekkefølgebestemmelser

I Hensikt med planen
§1

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse og
lavblokk, samt sikre offentlig friareal.

II Fellesbestemmelser
§2

Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann, avløpsnett, to stier i FRI1 og
midlertidig 2 m bred grusvei innenfor KV2, skal kun skje i henhold til godkjent
teknisk plan. Det skal også lages teknisk plan for fellesarealer slik som internveier,
lekeplass og renovasjonspunkt. I søknad om godkjenning av teknisk plan skal det
også fremgå hvor flomvei skal gå, og hvordan brannvannsdekning blir ivaretatt.
Teknisk plan skal godkjennes av Karmøy kommune.

§3

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

§4

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

§5

Det skal foreligge grunnundersøkelse ved byggesøknad i områdene under marin
grense. Dersom det er behov for sikringstiltak, skal dette fremkomme i
byggesøknad.

§6

Matjord skal ivaretas iht. deponeringsplan og godkjennes av Karmøy kommune før
det gjøres tiltak i planområdet. Det skal komme frem i byggesak hvordan registrert
overflatedyrket jord fra feltet blir anvendt.

§7

Offentlig veiareal skal være belyst. Dette gjelder både arealformålet for kjørevei
(o_KV1-2), fortau (o_F1-3) og for gang-/sykkelvei (o_GS1-2). Midlertidig grusvei
(KV2) er unntatt fra krav om lys.

§8

Offentlig areal skal fradeles og overskjøtes vederlagsfritt til kommunen, med
unntak av GS2. KV2/F2 med tilhørende «annen veggrunn» skal ikke overskjøtes
kommunen før den er utbygd som ferdig, varig veg.

III Bygninger og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a)
§9

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1)
I området skal bebyggelsen bestå av konsentrert småhusbebyggelse med 13-14
boenheter.

§ 10

Det kan maks være 9 utkjørsler til offentlig vei (o_KV1), fordelt på enkeltutkjørsler
og fellesutkjørsler.

§ 11

Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 40 % av tomtens nettoareal.

§ 12

Total byggehøyde skal være maks 9,0 m fra gjennomsnittlig planert terreng.
Takform skal være flatt tak. Total byggehøyde skal ikke overskride kote +24.

§ 13

Det skal etableres min. 8 m2 terrasse for hver bolig på bakkenivå med min. dybde 3
m og balkong over garasje/carport på min. 20 m2. Det tillates avvik fra kommunal
norm for hagedybde, ned til 4 m dybde.

§ 14

Innenfor arealformålet BK1 skal det etableres felles nærlekeplass på min. 390 m2 og
skal godkjennes gjennom teknisk plan, inklusiv en situasjonsplan i målestokk 1:200.
Lekeareal skal sikres med gjerde mot kommunal kjørevei, og nøyaktig plassering og
utforming av innganger skal komme frem i teknisk plan/situasjonsplan.
Lekeplassens utforming skal sikre god overgang mot ev. internveier/parkering i
feltet. Lekeplassen skal være universelt utformet både mtp. adkomst og
lekeapparater. Avvik fra universell utforming skal fremgå av innsendt materiale.

§ 15

Nærlekeplassen i BK1 skal betjene og vedlikeholdes av alle innenfor områdene BK1
og BB1.

§ 16

Det skal anlegges to biloppstillingsplasser medregnet carport/garasje per boenhet.

§ 17

Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge en situasjonsplan (for hele feltet,
målestokk 1:200). Denne planen skal vise:
o
o
o
o
o
o

Bygningers (inkl. garasjer/carporter/boder) plassering og utforming.
Adkomst fra kommunal veg og internt vegsystem.
Biloppstillingsplasser og tilhørende snuarealer.
Plassering og utforming av renovasjonspunkt.
Eget privat uteoppholdsareal for hver boenhet.
Antall boenheter, jf. § 9.

§ 18

Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass
med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer
ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15. Enten terrasse eller balkong ført
opp iht. § 13, skal ha gode solforhold for hver boenhet. Sol-/Skyggediagram skal
foreligge ved byggesøknad.

§ 19

Garasje/carport tillates oppført med gesimshøyde inntil 4m fra gjennomsnittlig
planert terreng, Garasje/carport skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med
hensyn til utforming og materialvalg. Garasje skal ikke nyttes til beboelse.

§ 20

Internvei kan benyttes som snuplass for tilhørende boenheter.

§ 21

Ved byggemelding for bolighus skal det være vedlagt situasjonsplan som viser
garasje/carport, selv om det ikke skal oppføres samtidig med bolighuset.

b)
§ 22

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BB1)
I området skal bebyggelsen bestå av blokkbebyggelse med til sammen 10 boenheter.

§ 23

Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 60 % av tomtens nettoareal.

§ 24

Takform skal være flatt tak og total byggehøyde skal ikke overskride kote +26.

§ 25

Det skal bygges privat balkong eller terrasse som er min. 8 m2, for hver boenhet. I
tillegg skal det bygges felles takterrasse større enn 150 m2, Med byggesøknad skal
det følge en situasjonsplan over felles takterrasse i målestokk 1:200, med beskrivelse

av innhold og ev. avvik fra universell utforming. Adkomst til takterrasen skal være
universelt utformet.
§ 26

Boligblokken skal ha felles parkeringsareal, hvor det skal anlegges min. 1,5
biloppstillingsplasser pr. enhet i boligblokken.

§ 27

Ved søknad om byggetillatelse skal det foreligge en situasjonsplan for hele feltet.
Denne planen skal vise:
o Bygningers (inkl. garasjer/carporter/boder) plassering og utforming.
o Adkomst fra kommunal veg og internt vegsystem.
o Biloppstillingsplasser og tilhørende snuarealer.
o Plassering og utforming av renovasjonspunkt.
o Eget privat uteoppholdsareal for hver boenhet.
o Antall boenheter totalt, jf. § 22.
Terrenget fra friområdet (FRI1) skal videreføres helt inn til bygingen, uten sjakter
mellom bygg og terreng. Figur 19-22 i planbeskrivelsen (kap. 6.3.2) skal være
veiledende for hvordan terrenget skal legges mot bygningen).

§ 28

Leilighetene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet
uteplass med god kvalitet for beboerne. Både privat terrasse/balkong og felles
takterrasse skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med
hovedtyngde rundt kl. 15., og skal ha generelt gode solforhold.
Sol-/Skyggediagram skal foreligge ved byggesøknad.

c)
§ 29

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4)
Planbestemmelser for tilgrensende plan (Plan-ID 317) vil gjelde for berørte
eiendommer.

IV Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2)
a)
§ 30

Kjøreveg (o_KV1-2)
Kjørevegen skal opparbeides som vist i plan iht. kommunal norm. Det kan etableres
fartsreduserende tiltak.

b)
§ 31

Fortau (o_F1-3)
Området skal nyttes til fortau og skal opparbeides iht. kommunal norm.

c)
§ 32

Gang-/sykkelveg (o_GS1-2)
Området skal nyttes til gang- og sykkelveg og opparbeides iht. kommunal norm.
Gang-/sykkelveger skal ikke beferdes med motorkjøretøy. Gang-/sykkelveger
(o_GS1) kan avvike fra kommunal norm, med stigning opp til 10 %.

d) Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_AVT1-10)

§ 33

Annen veggrunn kan være rabatt mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg, fyllinger
og skjæringer, siktsoner mot vegkryss mv.

V Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3)
a)
§ 34

Friområde (o_FRI1)
Friområdet skal nyttes til sport og lek. Kommunen kan tillate oppført bygg i
området som ikke er til hinder for områdets bruk til friområde.

§ 35

Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates.

§ 36

Det skal opparbeides sti i FRI1 fra Ivar Åsens vei nord for BB1 opp til toppen
(til min. kote 27).

§ 37

Det skal opparbeides sti i FRI1 fra KV2 ved gnr. 66/20 til Ivar Åsens vei, øst for gnr.
66/711.

VI Hensynssoner (PBL § 12-6)
a)
§ 38

Sikringssone – frisikt
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)
§ 39

Hensynssone - Bevaring kulturmiljø (H570_1-2)
Ved angitte hensynssoner skal det tas spesielt hensyn til steingarden. Nødvendig
skjøtsel av vegetasjon tillates.

VII Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
§ 40

Det skal tas spesielt hensyn til treet som er merket for bevaring.

§ 41

Byggegrense for BB1 mot FRI1 i nordvest går i formålsgrensen.

a)
§ 42

Bestemmelsesområde – Utforming, støttemur (#1)
Innenfor bestemmelsesområdet #1 skal det opparbeides støttemur. Støttemur tillates
ikke høyere enn 2m, og skal utføres iht. TEK 17.

b)

Bestemmelsesområde – Hensyn til eksisterende vei (#2)

§ 43

Innenfor bestemmelsesområde #2 skal det ikke gjøres tiltak før Per Sivles vei er
bygd slik som regulert. Eksisterende veg og veggrøft skal beholdes.

c)
§ 44

Bestemmelsesområde – utforming mot grøntareal (#3-4)
Hensikten med områdene #3 og #4 er å lage slake linjer mellom henholdsvis
boligområde/grøntareal og veg/grøntareal.
Maks helning i bestemmelsesområde #3 skal være 1:1,5. Maks helning i
bestemmelsesområde #4 skal være 1:2.
Begge områdene skal dekkes til med min. 20 cm jord og tilsås med vekster som er
naturlig i området.

VIII Rekkefølgebestemmelser
§ 45

Planten Parkslirekne (Reynoutria japonica) skal fjernes fra hele planområdet før
byggestart. Vedlagt byggesøknad skal det legges ved tiltaksplan som viser kartlagt
forekomst av planten innenfor hele planområdet. Kartlegging må være utformet av
kvalifisert botaniker og kartlagt nært i tid, til den dato byggesøknad er innsendt,
byggesøknad skal beskrive hvordan man forsvarlig skal fjerne planten.

§ 46

Alle fellesarealer som nærlekeplasser eller felles terrasser/fellesområde, o_KV1,
o_GS1, o_F1 og o_F3 samt tilgrensende AVT, skal være ferdig opparbeidet før nye
boliger i området BK1 og BB1 tas i bruk.
Det skal anlegges midlertidig gruset gangvei på 2 meter bredde innenfor
arealformål o_KV2 som skal tilknyttes Avaldsnesvegen mot sørvest, før nye boliger
i området BK1 og BB1 tas i bruk. Det skal også anlegges to stier til toppen av
friområdet, jf. §§ 36 og 37, før BK1 og BB1 tas i bruk.

§ 47

Etablering av VA-anlegg skal skje iht. godkjent teknisk plan. Anlegget skal være
ferdigstilt og godkjent før det gis brukstillatelse til boenheter som anlegget betjener.
Teknisk plan skal dokumentere slukkevannsforsyning og hvordan overvann fra
planområdet ivaretas slik at vannsystemet ikke blir overbelastet grunnet
utbyggingen av planområdet. Overvann og flomvann skal ikke merbelaste
kommunale ledninger eller veger.

§ 48

Arealformålene o_KV2 og o_F2 med tilhørende «annen veggrunn», skal være ferdig
opparbeidet før nye boliger i området BF3-4 tas i bruk, Det skal tilrettelegges
avkjørsel fra eiendom 66/20 ved opparbeiding av o_KV2.
Dette rekkefølgekravet skal videreføres ved fremtidig omregulering av BF3-4
dersom o_KV2 og o_F2 ikke allerede er oppført.

§ 49

Trafikksikkerhetstiltak for kryssing av Avaldnesvegen/fylkesveg ved gnr. 66/31 eller
59/107 for å sikre trygg kryssing av fylkesvei for skolebarn, må være opparbeidet
når KV2 og F2 bygges ut slik som regulert.

§ 50

Det må utarbeides brannkonsept for BB1, ved byggesøknad, som viser valgt
brannløsning iht. prosjektnotat utarbeidet av Firesafe 10.02.2020.

Dokument som er gjort retningsgivende gjennom planbestemmelser:
 Prosjektnotat utarbeidet av Firesafe 10.02.2020.
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1.

BAKGRUNN

1.1

Lokalisering

Planområdet ligger på Østremneset i Kopervik, nord for sentrum, ved Per Sivles veg.
Planområdet omfatter et areal på ca. 15 daa. Se planforslaget vedlagt (vedl.01).

1.2

Forslagsstiller, plankonsulent

RH Oppmåling v/ Rune Hemnes har som konsulent utarbeidet planforslaget på vegne av
forslagsstiller/søker Rett bolig AS v/ Jakob Moldestad.

1.3

Planarbeidet sitt formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse og
blokkbebyggelse. Rett bolig AS ønsker å utarbeide ny privat detaljreguleringsplan hvor
hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 23 nye boliger med tilhørende veiareal, i
tillegg oppdatere reguleringsplanen noe iht. eksisterende veiareal mot sør-vest.

1.4

Eierforhold innenfor planområdet

Rett bolig AS v/Jakob Moldestad er eier av 66/2. m.fl. og eier de fleste tomtene som får
forandringer i arealformål, mens tilgrensende tomter som har for å fjerne eller justere
byggelinjer og siktlinjer.

1.5

Konsekvensutredning

Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan og er av Karmøy kommune vurdert til
ikke å utløse krav om konsekvensutredning (KU).

1.6

Oversendelsesinformasjon

RH Oppmåling v/Rune Hemnes har som konsulent utarbeidet planforslaget på vegne av
Rett bolig AS v/ Jakob Moldestad.

Fakturaadresse /
Tiltakshaver for plansaken:

Rett bolig AS ved Jakob Moldestad
Stangalandstølen 133
4250 Kopervik
Merk: ”Øvre Østremneset”

Forslagsstiller:

RH Oppmåling
v/ Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 Åkrehamn
Tlf.: 41762790, e-post: rune@rh-oppmaling.no
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2.

PLANPROSESSEN

2.1

Medvirkningsprosess

RH oppmåling har rådført seg med Rune Johnsen som fungerte som representant for
kommuneantikvar i Karmøy kommune og Maria Kristiansen som er rådgiver ved park og
utemiljø.
Maria Kristiansen deltok på befaring av planområdet 19.06.18. og Rune Johnsen deltok på
befaring 25.06.18.
Det ble behov for brannkonsulent for blokkbebyggelsen til å utarbeide et fagnotat.
Medvirkende konsulenter: Brann vurdering - Kjartan Øvstedal og Geir Sandal ved Firesafe.

2.2

Oppstartsmøte, føringer og avgrensninger

Se referat fra oppstartsmøte 11.06.18 hvor følgende ble klarlagt:

2.2.1 Forhold til gjeldende plangrunnlag
Planarbeidet er i strid med gjeldende plangrunnlag på følgende punkt:


Delvis utbygging i friområder i kommuneplanens arealdel.

2.2.2 Hensynsfaktorer som må klargjøres
 Overvann, brannvann, vann- og avløp.


Bevaring av historiske og estetiske verdier: Gårdstun/trær og steingjerder.



Legge til rette for gangadkomst øst-vest gjennom planområdet, blant annet som
skole-snarvei.



Bevare friområdet som attraktiv lekeplass og grøntareal.

2.2.3 Spesielle tilleggsdokumentasjon som kreves
 Erklæring forundersøkelse kulturminner.


Støyberegning: Trafikkstøy mot Per Sivles veg (med forbehold).



Bildemontasje/illustrasjoner: Terrengillustrasjoner (fra bakke og fra friluftshøyden).



Snitt: Veiprofil.



Annet (spesifiser):
-

Sol/skyggediagram, jfr. pkt. 5.2.4.2 i leke- og uteoppholdsarealnorm.

-

Dokumentasjon på brannvannsdekning, vann, avløp og overvann
(dimensjonering og løsning).
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Støy:
Krav om støyberegning pga. trafikkstøy mot Per Sivles veg faller bort.

2.3

Varsel om oppstart av planarbeid

Igangsetting av planarbeid var varslet gjennom annonse i Karmøynytt og Karmøy
kommunes nettside den 13.06.18 og i brev til grunneiere, naboer og berørte parter, private
12.06.18 og offentlige instanser 12.06.18.

2.4

Merknader/ kommentarer til oppstartsvarselet

Det kom 5 merknader til oppstartsvarselet fra 5 offentlige etater, og ingen fra private
instanser.
1.
Direktoratet for mineralforvaltning. Datert 13.06.2018
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og vi har
dermed ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Øvre
Østremneset i Karmøy kommune.
Kommentar.
Tatt til etterretning.

2.
Fylkesrådmannen - Regionalplanavdeling. Datert 16.06.2018
Fylkesrådmannen viser til referat fra oppstartsmøtet og er enig i punktene som blir tatt opp
her. Vi vil særlig fremheve tema som boligtetthet, krav til uteoppholdsareal og lekeplasser.
Vi forutsetter at disse temaene blir ivaretatt i tråd med retningslinjer i Regional plan for
areal og transport på Haugalandet. Videre er forhold for myke trafikanter ett viktig tema.
Fylkesrådmannen legger også til grunn at boligområdet ikke strekker seg ut over areal
avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Kommentar:
Merknadene fra Fylkesrådmannens regionalplanavdeling er tatt i betraktning:
-

Regional plan for areal og transport på Haugalandet
Kravet i Regional plan for areal og transport på Haugalandet angående
boligtetthet, uteoppholdsareal og lekeplasser gjelder i dette området.

-

Myke trafikanter
Som en del av kommunens ansvar for folkehelsearbeidet blir det satt spesielt
fokus på myke trafikanter, gjennom å tilføre boligområdene på Østremneset som
helhet muligheten til å bevege seg gjennom planområdet på gang-/sykkelvei.

-

Areal avsatt til boligformål
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I eksisterende reguleringsplan plan id 317, stadfestet i fylket 09.12.81, er det
allerede regulert utover arealet avsatt til boligformål i kommuneplanen, og det
har her stort sett godt ut over arealfomålet offentlig friområde. Den foreslåtte
detaljplanen, kommer til å tilføye friområdet 258.5 m2, men plasseringen av
arealformålet; friområdet, er fordelt annerledes enn i arealet avsatt i
kommuneplanen.

3.
Fylkesmannen i Rogaland. Datert 06.07.2018
Planområdet må regulerast i samsvar med arealføremålet i overordna plan.
 Det er viktig at det blir lagt inn tilstrekkeleg med leikeareal og grøntområdet i
tråd med nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging, og
planen må følgje rikspolitiske retningsliner for barn og unge.


Det er også viktig at det blir lagt vekt på landskapstilpassing og estetisk gode
planløysingar. Planen må vidare vurderast etter §§ 8-12 i naturmangfaldlova.

Kommentar:
Arealformålene som ligger i kommuneplanen blir med denne reguleringsplanen ført
videre, både arealet for friområdet og for boliger er inkludert.
For at boligområdet skal tilrettelegges tilstrekkelig lekeareal, er det satt inn egen
bestemmelse som setter krav om opparbeidelse av lekeareal iht. kravene satt ned i
kommunedelplan for Kopervik (KDP plan-ID 673, vedtatt i kommunestyret 13.05.2019). Her
vises det til at det er den regionale planen (ATP) sine krav til felles lek- og uteopphold som
gjelder.
Kommunedelplanen trådde i kraft etter oppstartsmøtet, og planen avviker derfor fra kravet
satt ned i oppstartsmøtet. Det betyr at for dette området i Kopervik, skal det være 30 m2
felles leke- og uteopphold areal pr boenhet, der minimum 150 m2 skal være nærlekeplass.
Gode planløsninger blir særlig viktig på grunn av den kompakte arkitekturen, topografien i
området og ønsket om å bevare mye av de kvalitetene som ligger i friområdet, slik som stier
og et større tre.

4.
Statens Vegvesen – Region vest. Datert 09.07.2018
Planområdet har adkomst fra kommunal veg, via kryss mot fv. 511. Statens vegvesen sine
interesser i området er knyttet til fylkesvegen, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier.
Krysset mot fv. 511 er regulert i gjeldende plan 3010 for g/s-veg Bygnes-Søylebotn. Statens
vegvesen vil utføre mindre utbedringer i kryssområdet i forbindelse med pågående
bygging av g/s-veg og busslommer langs fv. 511. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i
løpet av 2018 og ny veg åpnes før jul. Det framgår ikke av oppstartsvarselet hvor mange
nye enheter det skal tilrettelegges for innenfor planområdet. Dersom planarbeidet medfører
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at den totale ÅDT overstiger 500 kjøretøy i krysset kan Statens vegvesen stille krav til
utbedring av siktsone mot fv. 511. Vi ber om at dette utredes i planarbeidet.
Kommentar:
Formålet med planen er å detaljregulere areal til konsentrert småhusbebyggelse. Vi har
gjennom planen tilrettelagt for 23 nye boliger med private biloppstillingsplasser. Vi anslår
dette vil føre til en økning på 13 boliger i forhold til gjeldende plan og en ÅDT på 65.
For mer om dette, se pkt. 6.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

5.
Fylkesrådmannen – Kulturavdeling Datert 24.07.2018
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse, samt synfaring som ble gjennomført
den 05.07.2018. Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har vurdert forslaget til
regulering i det aktuelle området som sektormyndigheit innanfor kulturminnevern.
Det vart i dette området ikkje vurdert til å vere potensiale for nye funn av automatisk freda
kulturminne. Vi kan dermed, ut frå arkivsjekk og på bakgrunn av resultatet av den ovanfor
nemnde befaringa, ikkje sjå at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda
kulturminne. På grunnlag av dette har fylkesrådmannen, seksjon for kulturarv, ingen
merknader til at tiltaket vert gjennomført.
Kommentar:
Innspill fra fylkesrådmannens kulturavdeling er tatt i betraktning og lov om kulturminner
§ 8, 2. ledd, blir forsterket gjennom egen fellesbestemmelse i denne planen.
§4

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

2.5

Merknader/ kommentarer fra 1. gangs, offentlig ettersyn

Det kom 3 merknader etter 1. gangs offentlig ettersyn. Videre dialog med fylkeskommunen
er også tatt med i tabellen under.
Dato

Merknader fra 1 gang offentlig ettersyn

Kommentar

23.11.2018

1.

Fylkesmannens innspill tas til
etterretning.

Fylkesmannen

Vi viser til kommunens oversending fra 16.oktober. Fylkesmannen
har ikke vesentlige merknader til planen
27.11.2018

2.
Rogaland fylkeskommune/fylkesrådmannen
(regionalplanavd) – (Innsigelse)
Det er i Fylkesutvalget den 27.11.2018 fattet følgende vedtak:
Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til
uheldig fragmentering og dårligere kvalitet av friområdet,
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oppsplitting av kulturlandskapselement, for dårlig boligtetthet og
noe uheldig plassering av lekeplassarealet.
Innsigelsens grunnlag (Behandlinger: FU) (08.11.2018)
Fylkesrådmannens vurderinger:
Fylkesrådmannen er positiv til hovedgrepet i planen om å etablere
tettere bebyggelse enn gjeldende plan legger opp til. Boligtettheten
er imidlertid fremdeles lavere enn kravene i regionalplan for areal
og transport på Haugalandet. Kommunen foreslår også å åpne for
boligbebyggelse og adkomstveg innenfor tilliggende areal som er
avsatt til friområde. Regulering til friområde brukes for å sikre
allmennheten tilgang til attraktive arealer for aktivitet og
uteopphold nær tettbebygde områder. Fylkesrådmannen mener
arealene som foreslås omdisponert har viktige kvaliteter som ikke
bør bygges ned.
- Sammenheng i friområde
I reguleringsplanen er det regulert inn et areal for boligbygging
(BK3) innenfor areal som er avsatt til friområde i kommuneplanen.
Et område lengst sørøst har til gjengjeld endret formål fra
boligområde til friområde. Fylkesrådmannen er positiv til at det
blir gjort tilpasninger av arealformål i detaljreguleringen, men
mener en viktig forutsetning er at kvaliteten på friområdet totalt
sett ikke blir forringet.
I saksdokumentene kommer det frem at friområdet innehar en del
frilufts- og kulturlandskapskvaliteter. Friområdet består av en
høyde i nordvestlig del. Det er registrert flere tråkk i området, en
akebakke, en geil, flere steingarder og rester av en gammel
frukthage.
Bytte av areal som er gjort her, fører etter fylkesrådmannen sin
vurdering til en uheldig oppsplitting av friområdet. Det gjelder
både plassering av området BK3 et stykke fra resten av
bebyggelsen, og også etablering av adkomstveg til området BK3.

- Akebakke
Bakken lengst vest blir brukt som akebakke om vinteren. Ved
etablering av boligområdet BK3, blir bakken mer adskilt fra resten
av friområdet. Det flatere området der BK3 er tenkt etablert, kan
naturlig inngå i aktiviteter knyttet til akebakken. Området FR12 vil
etter fylkesrådmannen sin vurdering ikke kunne dekke de samme
funksjonene.
- Topografisk utforming av FR12
Området FR12 ligger mer isolert fra resten av friområdet og
framstår som relativt bratt. I 3D – illustrasjoner som følger planen
ser en at området FR12 utgjør en nokså markant skråning.
Området heller både mot sør og mot øst. Etter fylkesrådmannen
sin vurdering vil det være krevende å etablere et attraktivt
friområde her.

akebakke, topografisk
utforming av FRI2 og
oppsplitting av
landskapselement.
o_FRI2 (0.8daa) er ført inn i
BK1.
BK3 (1.1daa) er ført inn i
o_FRI1.
Friområdet blir dermed et
område som beholder alle
kvalitetene som ble påpekt som
viktige ved BK3.
Angående Friområdet, se kap.
6.5.1 Friområde.

Boligtetthet og lekeplass
Antall boliger er oppjustert til
23 boliger.
Boliger innenfor planområdet
er betydelige mer konsentrert
enn noen av de eksisterende
boligene rundt planområdet.
Planen vår foreslår 3,6 boliger
pr. daa. Her avviker vi fra
ROGFK, som ønsker en
boligtetthet på 4-8 bolig pr. daa.
For å oppnå en bedre
plassering av lekearealet er
arealformålet f_LEK (526.8 m2)
trukket inn i BK1 og
mulighetsvurderingen viser
hvordan den da kan flyttes mer
sentralt i boligområdet.
Se kap. 5.1 Planer og ønsker
innenfor planområdet,
for mer angående boligtetthet.
Se kap. 6.5.2 Lekeplass (Felles
lekeareal) for mer angående
lekeplass.

- Oppsplitting av landskapselement
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Plassering av området BK3 og etablering av adkomstvegen fører til
uheldig oppsplitting av et landskap med flere historiske spor. Både
geilen, frukthagen og deler av steingardstrukturene er knyttet til
området nær det gamle gårdshuset. Noen av elementene vil bli
stykket opp. Geilen og rester av frukthagen vil bli liggende isolert
fra resten av landskapet.
- Boligtetthet
Et hovedprinsipp i regional plan for areal og transport på
Haugalandet er å styrke by-, tettsteds- og grendesentrene. Hvor
nye boliger blir etablert, og hvilken type boliger det blir lagt til
rette for, er avgjørende for om målet blir nådd. Ny boligbygging
skal bidra til korte avstander til daglige gjøremål, effektiv
arealbruk, differensiert boligstruktur, bokvalitet og gode bomiljø,
og gi grunnlag for miljøvennlig transport.
I regionalplanen er det stilt krav om en boligtetthet på 4-8 boliger
pr dekar innenfor en radius på 750 meter fra sentrum. Av
saksdokumentene går det fram at det blir planlagt opp til 21 nye
boliger. Arealet avsatt til lekeplass og boligbebyggelse er 6,6 dekar.
Dette gir en tetthet på om lag 3,2 boliger/dekar.
Planområdet ligger rundt 450 meter fra Hovedgata i Kopervik.
Fylkesrådmannen mener det er uheldig at planen ikke når
minstekravet til boligtetthet i regionalplanen. I saksdokumentene
er det oppgitt at det både går skole og kollektivt busstilbud langs
fylkesveg, knappe 150 meter fra planområdet. Økt tetthet vil også
kunne åpne for større differensiering av type boliger.
Fylkesrådmannen vil i denne sammenheng peke på at området
ligger innenfor kommunedelplan for Kopervik som nylig har vært
på høring. I planen ble følgende utfordringer knyttet til
boligstruktur framhevet:
- Konsentrere flere områder i sentrum og sentrumsnære områder
- Skape en høyere arealutnyttelse i både eksisterende og framtidige
boligområder
- Skape en mer variert boligstruktur innenfor planområdet, med
særlig fokus på etablering av leiligheter og mer arealeffektive
boligtyper.
Fylkesrådmannen ser at det for deler boligområdet ligger en
begrensing i høyde. Ny bebyggelse bør ikke virke skjemmende for
utsikt fra høyden i friområdet. Slik bebyggelsen så langt er
planlagt, vil det bli liggende igjen et areal sørøst i planen
(friområde FRI2). Dette arealet har gode solforhold, og bør kunne
utnyttes til boligformål. Det finnes flere gode eksempler på
boligtyper som kan tilpasses skrånende terreng.
- Lekeplass
Fylkesrådmannen registrerer at lekeplassen er plassert i området
som fra gammelt av var hage/frukthage. Intensjonen er å ta vare på
noe av hagens kvaliteter. Fylkesrådmannen er i tvil om
opparbeidelse av en lekeplass er et godt grep for å ivareta
frukthagen. Konkret er det satt krav om å ta vare på ett tre. Etter
fylkesrådmannens vurdering vil det å innlemme hagen i
friområdet ivareta stedets historiske verdi på en bedre måte ved at
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området i større grad inngår i sin naturlige sammenheng.
På bakgrunn av momentene nevnt over, forringelse av friområdet
(fragmentering og dårligere kvalitet av «erstatningsareal»),
oppsplitting av kulturlandskapselement, for dårlig boligtetthet og
noe uheldig plassering av lekeplassen foreslår fylkesrådmannen
innsigelse til planen slik den nå foreligger.
16.10.2018

3.

Statens vegvesen

Statens vegvesen viser til brev datert 1 6.1 0.2018. Formålet med
planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse med
tilhørende vegnett. Planområdet har adkomst fra kommunal veg,
via kryss mot fv. 51 1. Statens vegvesen sine interesser i området er
knyttet til fylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier.
I uttale til oppstart skrev Statens vegvesen at:

Vi har vurdert
opparbeidingskravet som
urimelig, ettersom planområdet
kun hever trafikkmengden ved
krysset Fv. 511 mot Per Sivles
veg, Med 65 ÅDT.
Se 6.4.2 T-kryss mot Fv. 511, for
mer angående utbedring av
krysset.

Dersom planarbeidet medfører at den totale ÅDT overstiger 500 kjøretøy i
krysset kan Statens vegvesen stille krav til utbedring av siktsone mot fv.
511. Vi ber om at dette utredes i planarbeidet.
Den totale trafikkbelastningen på sekundærvegen Per Sivles veg
etter utbygging av planlagte nye boliger er ikke utredet i
planarbeidet. Fartsgrensen på fv. 511 e r 50 km/t, og fylkesvegen er
forkjørsveg. Trafikktellinger utført av Karmøy kommune viser at
dagens ÅDT på Per Sivles veg er 800 - 1100. Det går fram av
planbeskrivelsen at det planlegges 20 nye boliger. Den totale
trafikkbelastningen i krysset mot fylkesveg en etter utbygging av
planlagte boliger overstiger klart 500 kjøretøy.

Regulert sikt i gjeldende plan er 4x45 m. I henhold til Vegnormalen
er krav et til sikt i krysset 10x54 m. Statens vegvesen gir faglig råd
om å stille rekkefølgekrav til utbedring av sikt fra Per Sivles veg til
fv. 511 før utbygging av nye boliger i planområdet.
22.05.2019

4.
Rogaland fylkeskommunes tilbakemelding – Etter
innsendt mulighetsskisse for ny organisering av bebyggelse og
grøntareal.

Alternativ 3 ble videreutviklet
og har resultert i dagens
forslag.

Oppsummering
Fylkesrådmannen mener alternativene 1 og 4 er de klart dårligste,
og vil rå kommunen til å ikke gå videre med disse. Heller ikke
alternativ 2 og 3 gir etter fylkesrådmannen sin vurdering gode nok
løsninger.
I valg mellom hvilket av alternativene 2 eller 3 kommunen bør gå
videre med, mener fylkesrådmannen plassering av lekeplassen er
en avgjørende faktor. Etter å ha vært på befaring, ser
fylkesrådmannen stor verdi i at lekeplassen blir plassert i området
der frukthagen ligger. Området ved frukthagen ligger
lokalklimatisk mye bedre til enn lekeplassen i alternativ 3. Det vil
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også være mulig å ta være på flere kulturhistoriske element
dersom lekeplassen blir lagt til frukthagen. Selv om alternativ 3 gir
bedre tetthet og heller ikke griper inn i friområder, vil vi på
bakgrunn av plassering til lekeplassen likevel rå kommunen til å
arbeide videre med alternativ 2. En klar forutsetning er at området
BK3 tas ut av planen.
Samtidig ber vi kommunen igjen vurdere om det kan legges til
rette for en annen og tettere type bebyggelse i sørøstre del av
planområde. Om tettere bebyggelse skriver kommunen:
«Gitt omkringliggende bygningsstruktur, er det ikke ønskelig å
gjøre området for tett. For utbygger er det også praktiske problem
med ytterligere fortetting, deriblant fall på avløp,
parkeringsdekning, høydevirkning. Eksempelvis vil utbygging av
FRI 12 innebære at bygningsmassen her virker svært dominerende
i høyde i forhold til enebolig rett sør for planområdet»
Fylkesrådmannen er ikke umiddelbart enig i disse vurderingene.
Vi ber kommunen tegne ut og visualisere et forslag for tettere
bebyggelse i sørøst som kan inngå i alternativ 2. En visualisering
av bebyggelsen i digitalt verktøy vil kunne illustrere
høydevirkning og hvordan slik bebyggelse vil kunne virke
sammen med øvrig bebyggelse.
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3.

VIKTIGE FØRESETNINGER FOR PLANARBEIDET

3.1

Lov og statlige planretninger med tilhørende kommunale føringer

3.1.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer


Reguleringsplanen er utarbeidet i tråd med Plan- og bygningsloven og de
regler som er gitt for reguleringsplaner i lovens KP. 12 (Kapittel 12,
Reguleringsplan).



Nasjonal transportplan 2018–2029, Meld. St. 33, Tilråding fra
Samferdselsdepartementet 5. april 2017, godkjent i statsråd samme dag.



Regional plan for areal og transport på Haugalandet, Rogaland fylkesting 15.
juni 2016.



Kommuneplan sammen med gjeldende reguleringsplan for Østremneset
(planID 317), legger grunnlaget for innholdet i denne
detaljreguleringsplanen.



Vi legger til grunn at kommuneplanen er utarbeidet i samsvar med
retningslinjer og rammer fra statlige og fylkeskommunale myndigheter.

3.1.2 Barn og unge
I plan- og bygningslova er det krav om at «Alle reguleringsplaner skal etter loven ta hensyn
til barn og unge i sin planlegging og må legge til rette for gode bomiljøer og gode
oppvekst-og levekår.» I Kommuneplanens arealdel-bestemmelser og retningslinjer er bl.a.
arealkrav til utomhus opphold og lekeplasser nedfelt (Pkt.5.1). Kommunalteknisk norm
detaljerer ytterligere krav og utførelse.
3.1.3 Kulturminneloven
Lovens formål:
«Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes båe som del av
vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. …».
«Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg er hendelser, tro eller tradisjon til.» .
De fleste kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537) er automatisk fredet.
Automatisk fredet er også byggverk fra perioden 1537 -1649. Kulturminnevern er videre
utdypet i «Kommuneplanens arealdel- bestemmelser og retningslinjer, pkt.6.».
Bestemmelser om hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet
kulturmiljø. (§ 11-9 nr.7)».
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I pkt.6.5 «Nyere tids kulturminner» står: «Kommuneplan for kulturminner med tilhørende
kart er grunnlag for vurdering av kulturminneverdier. Planen med tilhørende kart skal
fungere retningsgivende for tiltak som berører kulturminner og kulturmiljøer.».
Riksantikvarens sin offisielle database «Askeladden» er et grunnleggende hjelpemiddel for
arealplanlegging. Databasen skal ha oversikt over fredete kulturminner og kulturmiljø i
Norge.
Askeladden (https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Data-og-tjenester/Askeladden).
3.1.4 Naturmangfoldloven
«Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige, geologiske og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern. ...».
Generell aktsomhetsplikt er nedfelt i § 6: «Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er
rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. …».
Prinsipp for offentlig avgjerdsstaking finn vi i §§ 8 til 12: § 8.(kunnskapsgrunnlaget):
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. …».
§ 9. (føre-var-prinsippet): «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet …».
§§ 10, 11 og 12 omhandler henholdsvis: Økosystemtilnærming, kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Miljødirektoratet sin «Naturbase» er et grunnleggende hjelpemiddel for arealplanlegging.


Temakart Rogaland (https://www.temakart-rogaland.no/ ).



Miljødirektoratets nett kart/database (http://kart.naturbase.no/ ) .



Miljødirektoratets nettside (WWW.dirnat.no ).



Artsdatabanken (https://artsdatabanken.no ).

3.1.5 Folkehelseloven
§ 4. Kommunens ansvar for folkehelseloven.
«Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til
utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som
kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen
er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
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Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter
og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.»

3.1.6 Universell utforming
Første kapittel i plan- og bygningsloven har 9 paragrafer som er samla først i lova fordi de
gjelder både for plandelen og byggesaksdelen. I § 1-1 «Lovens formål» står det i siste ledd:
«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak …».
I «Kommuneplanens arealdel. Bestemmelser og retningslinjer», pkt.5.1 er det presisert at
«Bygninger, veier og øvrige anlegg skal ha universell utforming i tråd med vedtatte
bestemmelser i lover og forskrifter».
3.1.7 Trafikksikkerhet
Karmøy kommunes veinorm fra 2013 er viktig og sentral for vurdering av vilkår for å
etablere avkjøringer og vurderinger av byggegrenser langs kommunale veier/sideveier.
Vegvesenets «Handbok N100» er tilsvarende viktig i vurdering av avkjøringer m.o.t. frisikt
og avkjøringer.

3.2

Planstatus (Planmessig rammeverk)

3.2.1 Fylkesdelplaner/regionale sektorplaner
Regional plan for areal og transport på Haugalandet
Området er avsatt som 1. prioritet for nytt boligareal, området ligger <750m fra sentrum,
som tilsier 4-8 boliger/daa.
Fylkesdelplan for universell utforming
I Fylkesdelplan for universell utforming er det overordnet målsetting at universell
utforming skal være en førende strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner der det er relevant.
Fylkesdelplan for Friluftsliv idrett Naturvern Kulturvern (forkortet som FINK)
Som veiledende gjelder FINK vurdering av denne delen av Karmøy angående kulturminner
og naturområder.
Rammeplan for avkjøringer og byggegrenser på riks- og fylkesveier i Region Vest
Det er ikke lagt inn riks- og fylkesvei innenfor planforslaget.
3.2.2 Kommuneplanen sin arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte
kommunedelplaner
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Kommuneplanen sin arealdel
Gjeldende kommuneplan viser deler av planområdet som boligbebyggelse og deler av
planområdet som friområde, se kartutsnitt av kommuneplan.
Bolig – min. 3 boliger/daa. Regional plan gjelder foran kommuneplanens bestemmelser.
Kommuneplanens planbeskrivelse
Kommuneplanens planbeskrivelse dekker kommunens mål med Boligbygging og bomiljø
som følgende …: Avklare tilstrekkelige arealer for boligbygging for det beregnede
boligbehov som følger av befolkningsvekst og reduksjon i antall beboere per bolig.
Kommuneplanbestemmelser
Krav til biloppstillingsplasser og krav til felles utomhusarealer er nedfelt i kommuneplanen
og danner et grunnlag for vurdering av om området er egnet for bolig/kombinert formålog hvor mange boenheter det kan være mulig å få plass til. Utfyllende tekst finner vi i
«Kommuneplanens arealdel. Bestemmelser og retningslinjer.».
Kommunedelplan «Kulturminne og kulturmiljø»
Dette punktet dekkes av kommuneplanens arealdels planbeskrivelse punkt 8 Kultur minner
og kulturlandskap.
Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2020,
Vedtatt av kommunestyret i møte 15. mai 2015.
Kommunal teknisk norm, KAP 3 vegutforming reguleringsplan nivå
Planen avviker fra normal byggegrense fra offentlig vei, 5m byggegrense mot samlevei Per
Sivles veg.
3.2.3 kommunedelplan for Kopervik
vedtatt av kommunestyret i møte 13. mai 2019.
Det er underveis i planprosessen vedtatt en ny kommunedelplan for Kopervik. Regional
plan sine krav til boligtetthet og felles uteoppholdsareal gjelder innenfor områdene i
kommunedelplanen.

3.3

Andre gjeldende planer

Endelig vedtatt arealplan med ikrafttredelsesdato 09.12.1981,
PLAN 317 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREMNESET.
Gjeldene reguleringsplan viser at fritidsområdet og spredt småhusbebyggelse iht.
kommuneplanen.

3.4

Pågående planer

Det pågår ikke planarbeid i området.
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4.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET EKSISTERENDE
FORHOLD

4.1

Areal

Planområdet omfatter et areal på 15,3 daa der 5,2 daa er friområde, mens 8,6 daa utgjør
boligområder. Planområdet er plassert i et eksisterende boligområde nord for Kopervik
sentrum.

Figur 01. – Flyfoto over plassering nord for Kopervik sentrum.
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4.2

Avgrensing

Formen på reguleringsplanen er kompleks, men planområdets form er mye formet av tre
aspekter:


Først og fremst kommer mye av formen på planområdet av behovet for å regulere
om boligstrukturene som tidligere var planlagt langs Ivar Åsens veg mot nord-øst.
Siden man skal justere arealformål grenser langs/på det som er friområde i
kommuneplanen blir det naturlig at planområdet inkluderer hele friområdet.



For det ande følger sør-øst-grensen en steingard som går fra Ivar Åsens veg ved
eiendommen 66/930.
Steingarden går i rett linje ca. 160m, øst til vest i et naturlig søkk i landskapet, ca. på
kote 6,5, og her er det ønsket å legge til rette for gjennomgang for fotgjengere.



Der hvor gjennomgangen skal krysse steingarden mot sør-vest, møter plangrensen
en privat sidevei kalt Avaldsnesvegen. Det skal gjøres en forandring i arealformål til
deler av sidevegen kalt Avaldsnesvegen, derfor er vegen inkludert i planområdet.

Figur 02. – Flyfoto som viser avgrensningen til planområdet.
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4.3

Adkomst til området

Ankomst fra nord gjennom Ivar Åsens veg fra Per Sivles veg, ca. på kote 14,50. Ankomst fra
mindre sidevei, fra fv. 511 mot sør kalt Avaldsnesvegen ca. på kote 8,50.

Figur 03. – Flyfoto som viser ankomst veier til området, fra fv. 511.

4.4

Sol- og skyggeforhold

Planområdet er stort sett sørvendt og strekker seg, øst mot vest på langs og på kortsiden
faller planområdet fra nord til sør, slik har planområdet god soldekning.
Deler av planområdet ligger noe nedsenket mot sør-vest, dette skaper et lunere område,
som mister sommersolen tidligere enn andre deler av området.

4.5

Lokalklima

Klimaet preges av milde vintre og kjølige sommere, karakteristisk for maritime klima. Høye
vintertemperaturer gjør at planteproduksjonen foregår gjennom store deler av året. Med
180 vekstdøgn er Karmøy blant de områdene med lengst vekstsesong i Norge.
Årsmiddel for normalperioden 1961 – 1990 for nedbør varierer fra 1270mm – 1430mm.
Karmøy er utsatt for vestlig og sørvestlig vind og de fleste stormer forekommer særlig i
januar og februar.
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4.6

Vegetasjon

Vegetasjonen varierer sterkt fra åpen gresslette mot nordøst, til tett buskas, ca. 100m vest og
sør for huset. Langs steingarden mot sørøst, er det flere løvtrær, noen av dem blokkerer
stien som leder opp til huset mellom de små steingardene (Gjeilen).
Mot vest er det tettere tornebuskas og mot nord-vest i planområdet er det en mengde med
større trær over 6 meter, noe av vegetasjonen er plantet vegetasjon som har fått vokse vilt.
Planten Parkslirekne finnes innenfor planområdet, Den har «svært høy risiko» på
fremmedartslista 2018, mer under 4.7 Naturmangfold.

4.7

Naturmangfold

Det er ikke registrert noen rødlistede eller sjeldne arter ved Miljødirektoratets database (se
vedl.12).
Planten Parkslirekne (Reynoutria japonica) finnes innenfor planområdet. Den har «svært
høy risiko» på fremmedartslista 2018 (artsdatabanken.no) og vurderes til å ha stort
invasjonspotensiale. Ved graving i jorda er det stor fare for spredning av denne fremmede
arten.
Det er viktig å merke seg at fjerning av planten kan være omfattende både i tid og arbeid,
her fra NIBIOs plantevernleksikon (https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1627/):
… «Bekjempelsestiltak må følges opp konsekvent over flere år hvis de skal ha effekt.
Planteavfall må behandles med forsiktighet. Brenning eller tørking av planteavfall på stedet
kan være et godt alternativ dersom forekomsten er liten. Avkapp kan tørkes på stedet
dersom det ikke er fare for at avfallet spres med vind, vann, trafikk e.l. Avfallet må sjekkes
jevnlig for regenerering inntil det er dødt. Dersom tørking på stedet ikke kan gjennomføres
på en tilfredsstillende måte, må avfallet brennes eller leveres som spesialavfall på
avfallsmottak …»

4.8
Topografi og grunnforhold
Det høyeste punktet ligger på kote 29 og er en topp mot nord, laveste punkt ligger
mot sørøst, ca. på kote 6,5.
Grunnforholdene består av masse avsatt fra isbre på berggrunnen, som på Karmøy i
seg selv er sterkt varierende. Store deler av området ligger under marin grense, og må
derfor undersøkes under byggeprosessen, se kart over marine grensen.
Berggrunnen varierer fra Mangeritt til gabbro, gneis og amfibolitt mot vest til et felt med
vulkanske bergarter, med noe Basaltisk putelava mot øst.
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4.9

Landbruk

NIBIOs registrering av gårdskart viser at det inngår tomter med tidligere registrert
overflatedyrket jord og innmarksbeite, innenfor planområdet. Tabellen nedenfor viser
registrerte markslag innenfor planområdet. (Merk at tab. ikke viser hvordan de skal bli i
fremtiden).
Gårds nr. og bruks nr.

overflate
dyrket jord

Innmarksbeite

Produktiv
skog

Bebyg.,
samf., vann
bre

Forandres
i
fremtiden

66/935,937

0,0 daa

0,5 daa

0,0

0,0

Ja

66/2, 18, 66, 929-934, 939

2,8

8,1 daa

0,0

0,0

Ja

66/18, 20, 64, 143, 144,
792, 793, 938,936,

0,0 daa

0,0 daa

0,2

0,4

Nei

totale

2,8 daa

8,6 daa

0,2

0,4

-

(Tabell 01 – Markdata fra NIBIO)

Se Gårdskart fra NIBIO database, hvor plangrensen er merket i blått, merk at arealene som
er listet opp under kartet inkluderer areal utenfor planområdet.

4.10

Kulturminne og kulturmiljø

Søk på Askeladden.no viser ingen Kulturminner eller Kulturmiljø.
Det ligger steingarder i området, de kan defineres som en del av kulturmiljø, men de er ikke
fredet. For å være sikker på hvordan man best skal tre frem i forhold til steingardene, har vi
befart området med representant fra kommuneantikvaren og rådgiver fra park og utemiljø
ved Karmøy kommune den 19.06.18. og 25.06.2018.

4.11

Eksisterende bygg

4.11.1 Bygg
Planområdet består av et større grøntområde med 1 bygg, ellers kan man se rester av en
driftsbygning som er totalt falt sammen.
Restene etter driftsbygningen som er registrert mot nordøst, består kun av grunnmuren til
noe som tidligere har vært en løe på ca. 66m2 BYA, og vi anser denne som falt bort.
Eneste bygget som fremdeles står er et Saltaks hus som ligger på tomt 66/2, inngangsdøren
ligger mot nord ca. på kote 15, ellers er det to etasjer og har kjeller med egen inngangsdør
mot vest ca. på kote 12.
Bygget ble ført opp i 1912, i sveitserstil, men har forfalt med årene. Ellers er det et klart
avgrenset hageområde, men hagen er i dag overgrodd.
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4.11.2 Annet
Det er 8 steingarder, to betongmurer og flere stier.
Steingarder
Det går to mindre steingarder på ca. 50m, øst for huset de former en gjeil, hvor den
nærmeste steingarden går direkte fra huset og sør hvor de begge møter steingarden, som
den sørlige plangrensen følger.
Steingarden mot sør er hele 280m lang, denne garden har en «brekk» mot øst, nordover og
forsetter ca. 40m langs Per Sivles veg.
I tillegg ligger det 5 mindre steingarder spredt innenfor planområdet, de er alle under 15m,
de er i særdeles dårlig befatning og har antagelig tilhørt tidligere avgrensninger som har
forsvunnet med tiden.
Murer
Det går to parallelle murer vest for huset på 66/2 og diagonalt mot sørvest, murene danner
en sti som går inn i et sammengrodd buskas mot vest. Murene er ca. 28m lange og ca. 40 cm
på det høyeste.
Stier
Det er markert flere stier som har gått gjennom landskapet tidligere, men mange av stiene
har forsvunnet med tiden.

Figur 04. – nordvest-fasade av eksisterende bygning, huset ble ført opp i 1912, men har de siste årene stått tomt.
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Figur 05. – mellom steingarden som fører mot sør. Området er så overgrodd enkelte steder at det er umulig å komme seg frem,
steingardene her er i særdeles dårlig befatning.

Figur 06. – gressletten nordøst i planforslaget, hvor man ser sørover, man kan se at vegetasjonen tetner til mot høyre i bilde.

Figur 07. – ca. 20m sør for huset, finner vi en klynge med Parkslirekne. Den har «svært høy risiko» på fremmedartslista 2018,
se 4.7 Naturmangfold.
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4.12

Ledninger og tekniske anlegg

4.12.1 Veier
Eksisterende veiareal innenfor planforslaget er del av Avaldsnesvegen som er en liten
sidevei til fv. 511 med samme navn, veien er markert som gang-/sykkel vei i eksisterende
arealformål og er ca. 34 m lang, ca. 2,5m bred og har asfalterte hjulspor.
Det er i dag 1 husstand som anvender veien i tillegg til at veien fører til et stitråkk som
fører videre gjennom planområdet.
4.12.2 Vann og avløp
Det er etablert vann og avløp i det omkringliggende området, men ikke innenfor
planområdet. Tilknytningsmuligheter for området finnes nordøst for planområdet ved Tkrysset ved Ivar Åsen veg og langs Per Sivles veg. (se 6.4.5 Vann og avløp.)
4.12.3 Elektro
Haugaland Kraft har eksisterende strømnett innenfor planområdet.

4.13

Tilstøtende arealbruk og forholdet til strandsonen og sjøområdet

Tre viktige aspekter som må nevnes i forhold til tilstøtende arealbruk er:


Plangrenser grenser ikke til strandsonen og sjøområder.



Eksisterende regulerte avkjørsel fra området mot nord til Per Sivles veg, skaper et xkryss, noe som man ønsker å unngå.



Det er behov for trygg skolevei i området, ettersom det ikke ligger skoler eller
barnehager på Østremneset, og tomten ligger naturlig godt til for gjennomgang.

4.14

Overordnende planer sine restriksjoner på arealbruken

4.14.1 Arealformål i reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for Østremneset, plan id 317, med ikrafttredelsesdato 09.12.1981
viser offentlig friområdet formål, felles lekeareal og frittliggende småhusbebyggelse.

4.15

Eiendomsforhold

Planområdet består av flere eiendommer med eiere som har bosted andre steder.
Eieforhold

Gårds nr. / Bruks nr.

Fastboende eiere

66/20, 144, 684, 764, 792 og 793

Rett bolig AS (Forslagsstiller)

66/2, 18, 66, 929-939

Eies av beboere andre steder

66/1, 64 og 66

Tabell 02. – Eiendommer.
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4.16

Barn og unges interesser i nabolaget

Barnehage
Tabellen viser private barnehager innenfor 500m radius, sammen med den ene offentlige
barnehagen i Kopervik, (sone3).
Navn på barnehage

Gang avstand

Privat/offentlig

Skolegata barnehage AS

Ca. 438 m

Privat

Parken barnehage

Ca. 575 m

Privat

Espira Østrem barnehage

Ca. 714 m

Privat

Bygnes vitenbarnehage

Ca. 1385 m

Offentlig

(Tabell 03 – Barnehager i gangavstand fra planområdet)

Karmøy kommunes barnehageplan 2014-2025 viser at det pr. januar 2013 er 9 kommunale
og 25 private barnehager i Karmøy kommune. Til sammen 3089 barn fordelt med 26,5 % i
kommunal og 73,5 % i privat barnehage.
Planområdet tilhører sone 3. Nedenfor viser en samlet oversikt for barnehagekapasiteten
for hver sone og fordelingen av enheter i kommunale og ikke kommunale barnehager. I
tillegg vises prognose, dekningsgrad og fremtidig behov i sone 3.
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(Figur 08. – viser tabell over samlet oversikt over barnehage kapasitet i kommunen – hentet fra Karmøy kommune
barnehageplan 2014 – 2025 – side 30)

Som man kan se ut fra tab. fra 2013 mangler 2 av 3 av dagens barnehager i tabellen. (se fig.
08.) Det viser at det har skjedd en vekst i den private delen av barnehagedekning noe som
prognosen nedenfor viste at det ble behov for frem til 2025.

(Figur 09. – Hentet fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 38 – Prognose fordelt på små og store barn og
prognose for antall enheter i sone 3)
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Figur 10. – Hentet fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 38 – Endring i barnehage tall i forhold til år 2013
og behovet for å justere.

Fra Karmøy kommune barnehageplan 2014 – 2025 – side 38 - Prognose, dekningsgrad og
framtidig behov i sone 3:
«For sone 3 viser prognosen at barnetallet vil stige utover i perioden. Samlet vil økningen i
barnetallet fram mot 2030 være nesten 120 barn, fordelt med ca. 55 barn i den yngste
aldergruppen og ca. 65 barn i den eldste aldersgruppen. Figuren over til høyre viser at det
trolig vil bli et behov på noe i overkant av 800 enheter ved periodens utløp. Forutsatt at
kapasiteten holdes uendret og at barnetallet utvikler seg slik prognosen forventer vil
dekningsgraden reduseres fra dagens 88 % til 73 % i 2030.»
«Prognosen viser at det vil være behov for å øke kapasiteten med 120 enheter for å
opprettholde dagens dekningsgrad, noe som tilsvarer mellom 90 og 120 barnehageplasser.
For å opprettholde dagens dekningsgrad vil det de neste 10 – 12 årene bli behov for å øke
kapasiteten med om lag 100 enheter, tilsvarende mellom 75 og 100 barnehageplasser.
Dersom det skal kunne tilbys barnehageplass i 2030 til det prognostiserte barnetallet er det
behov for å øke kapasiteten med ca. 220 enheter.»

Figur 11. – kartet viser private barnehager innenfor 500m radius, sammen med den ene offentlige barnehagen i Kopervik som
ligger utenfor 500m sonen.
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Barneskole
Innenfor en radius på 500m finner man Kopervik barneskole som ligger på Bygnes, den
ligger ca. 605m gangavstand fra planområdet, og ifølge skolebruksplanen 2015-2030 ligger
skolen i skoleområdet som får størst vekst. Skolen har en kapasitet på 450 elever og tallene
fra 2016/2017 på 300 elever viser at elevtallsprognosen fra skolebruksplanen estimerer
veksten fremover korrekt, hvilket betyr at skolen dekker behovet i området.

Figur 12. – Hentet fra Karmøy kommune skolebruksplan 2015 – 2030 – side 23.

Ungdomsskole
Ungdomsskoletrinnet dekkes av Stangeland ungdomsskole som ligger ca. 1,2 km fra
planområdet. Skolen er den eneste ungdomsskolen i Kopervik og skolebygget er fra 1971,
men fikk et påbygg i 2015. Stangeland Ungdomsskole rekrutterer elever fra Kopervik skole,
Eide skole og Stokkastrand skole.
Ifølge skolebruksplanen har skolen en funksjonell kapasitet som vurderes til 420-440 elever,
men på grunn av usikkerhetene i prognosetallene bør skoleeier følge ekstra godt med på
utviklingen fra omkring 2020.

Figur 13. – Hentet fra Karmøy kommune skolebruksplan 2015 – 2030 – side 36.
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Figur 14. – Kart som viser plassering for barneskole og ungdomsskole i forhold til planområdet, i tillegg viser kartet plassering
av bussholdeplasser i forhold til planområdet.

Områder for lek og friluftsliv
Planområdet har tilgang til flotte grøntarealer som passer godt til lek og friluftsliv. Det er
en populær akebakke innenfor planområdet i tillegg til at man har observert flere tilfeller
hvor barn bygger hytter eller leker innenfor planområdet.

Figur 15. - Målt gangavstand nærlekeplasser og fotball løkker.

Nord for planområdet ligger det en fotballøkke ca. 97m gangavstand fra plangrensen, i
tillegg ligger det kvartalslekeplass på samme sted. Innenfor 150m fra plangrensen finnes
det 2 nærlekeplasser, 1 kvartalslekeplass og flere store og små friområder.
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4.17

Kollektivtilbud

Avstanden til sentrum er ca. samme avstand og gangvei, som til Skolegata barnehage, om
lag 430m fra planområdet.
Det går både skole og kollektivt busstilbud langs Fylkesvei 511. Enten fra krysset ved Ivar
Åsens veg og Per Sivles veg mot nord ca. 315m, eller fra Avaldsnesvegen mot sørvest hvor
det er ca. 143m.

4.18

Nærhet til butikk

Planområdet ligger ca. 10 min gange fra sentrum i Kopervik, hvor man har tilgang til
forskjellige butikker, i tillegg kan man gå nordvest 15min mot Bygnes næringspark som har
Hageland og Europris.

4.19

Folkehelse i området

Ettersom det ikke er barnehager eller skoletilbud plassert på Østremneset, har området
behov for sikker gangvei til tilbudene utenfor Østremneset og ettersom man må gå langs
enkelte kommunale veier som ikke enda har fortau eller må krysse fylkesveien 511 er det
sterkt ønsket fra kommunen at denne planen kan tilby sikker gang-/ sykkelvei og fortau
gjennom planområdet.
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5.

PLANER OG ØNSKER, AVGRENSINGER OG MULIGE
LØSNINGER

5.1

Planer og ønsker innenfor planområdet

Reguleringsforslaget legger til rette for utbygging av 13 boliger i konsentrert
småhusbebyggelse og 10 boliger i lavblokk, med medfølgende veianlegg, friområde og
sykkel- og gangsti gjennom området, i tråd med eksisterende kommuneplan og tilsvarende
tidligere regulering, illustrert i situasjonsplanen.
Planforslaget søker også på en god måte og ta videre de iboende kvalitetene som det
eksisterende friområdet har, med akebakke og utsiktspunkt. Planløsningen introduserer i
tillegg et nytt alternativ for fotgjengere, for å komme seg fra Østremneset til en mer sentral
del av Kopervik sentrum, gjennom en kombinasjon av gang- og sykkelvei og fortau, sør i
planområdet. Dermed skaper man forhåpentlig vis en tryggere skolevei for mange barn på
Østremneset.
Denne detaljreguleringen er mindre i omfang enn tidligere antatt, på grunn av vurderinger
av hva som er hensynsmessig å ta med. Sett fra referatet fra oppstartsmøtet, har vi gått for
en versjon av alternativ 2 (kun regulering av østlige del).
Alle punktene fra oppstartsmøtet er blitt belyst i denne planbeskrivelsen og alle innkomne
merknader er kommentert. I all hovedsak er det syv hovedpunkter som må klargjøres og
belyses.
Forholdet til det eksisterende friområdet
Et velfungerende friområde kan løfte standarden for alle omkringliggende boliger og
utkikksposten som høyden i friområdet representerer er viktig å føre videre. Det er i tillegg
registrert at barn bygger hytter her og at området anvendes noen ganger til aking når
forholdene tillater det.
Vi ønsker å føre videre så mye som mulig av kvalitetene i friområdet.
Forholdet til avkjørsel mot Ivar Åsens veg
Eksisterende reguleringsplan viser avkjørsel fra planområdet mot Per Sivles veg, noe som
danner et x-kryss, og er særdeles uheldig, særlig fordi det ikke er skikkelige fotgjengerfelt i
det omkringliggende området, men også fordi veiarmen som kommer inn fra øst kommer i
en venstresving med bakke og skaper et noe uoversiktlig bilde for alt til venstre for veien.
Det blir dermed viktig å finne et sikrere alternativ helst fra en mindre trafikkert veibane, her
har vi veldig tidlig funnet ut at det blir sikrere å kjøre ut mot Ivar Åsens veg.
Eksisterende landskap og vegetasjon
Gjennom planområdet er det registrert flere stitråkk og steingarder. Flere befaringer i
området, ulike tider på året, viser at enkelte stitråkk er totalt utvisket og en stor del av
steingardene er i veldig dårlig befatning.
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Vurderingen av hva som fjernes og hva som beholdes og hvordan det føres videre har vart
viktige vurderinger. Da særlig hvordan man skal forholde seg til planten Parkslirekne som
har stor spredningsfare.
Folkehelse
Østremneset har ingen barneskoler eller barnehager, hvilket betyr at veien til skolen eller
barnehagen må gå langs kommunal vei. Kommunen ønsker at alt reguleringsarbeid skal
føre med seg en hevning i folkehelsen og i denne planen kan folkehelsen heves med å
skape tryggere skole/barnehage vei for fotgjengere.
Ferdigstilling av o_KV2
Denne planen tillater at o_KV2 og o_F2 ikke opparbeides nå, men at det etableres en
midlertidig gruset gangveg på 2 m bredde som tilknyttes Avaldsnesvegen mot sørvest, før
nye boliger i området BK1 og BB1 tas i bruk, det settes i den forbindelse rekkefølgekrav om
ferdig opparbeiding av vei og fortau ved utbyggingen av boligområdet på BF3 og 4 ved et
senere tidspunkt.
Boligtetthet
I planen har vi tilstrebet boligfortetting, men ROGFKs krav for boligtetthet på 4-8 boliger
pr. daa, har vi ikke klart å nå. Vår boligtetthet ligger på 3,6 boliger pr. daa. Til tross for det,
står planen for en klar fortetning i et område som tidligere tilrettela for en boligtetthet på
1,6 boliger pr. daa (Se kap. 6.2.2: Antall boenheter, tomtestørrelse og eierforhold).
Krav fra Statens vegvesen
Merknad fra Statens vegvesen er vurdert, men vi har vurdert opparbeidingskravet som
urimelig.
Eksisterende plan ved Østremneset (planID317) inneholdt allerede 10 frittliggende boliger
som skal være medregnet i anslaget for ÅDT som allerede ligger langs Per Sivles veg
Kv.1180. Ettersom planområdet kun hever trafikkmengden ved krysset Fv. 511 mot Per
Sivles veg med 13 nye boliger, betyr det en økning på 65 ÅDT mer enn tidligere plan
tilrettela for (Se kap. 6.5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur).
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6.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1

Reguleringsformål

Området blir regulert til følgende regulerings formål (med SOSI-kode):

I Fellesbestemmelser.
II Bygninger og anlegg. (PBL § 12-5 nr.1)
a.
Konsentrert småhusbebyggelse (BK1) (1112)
b.

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BB1) (1113)

c.

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4) (1111)

III Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. (PBL § 12-5 nr.2)
a.
Kjøreveg (o_KV1-2) (2011)
b.

Fortau (o_F1-3) (2012)

c.

Gang-/sykkelveg (o_GS1-2) (2015)

d.

Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_AVT1-10)

IV Grønnstruktur. (PBL § 12-5 nr.3)
a.
Friområde (o_FRI1) (3040)
V Hensynssoner. (PBL § 12-6)
a.
Sikringssone - frisikt. (140)
b.

Angitt Hensynssoner - Bevaring kulturmiljø (H570_1-2) (570)

VI Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
a. Bestemmelsesområde – Utforming, støttemur (#1)
b. Bestemmelsesområde – Hensyn til eksisterende vei (# 2)
c. Bestemmelsesområde – Utforming mot grøntareal (#3 og #4)
VII Rekkefølgebestemmelser
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6.2

Arealer og fasiliteter

6.2.1 Planområdets arealbruk
Planområdet omfatter et areal på totalt 15 daa (15 341,4 m2).
Arealformål

Eksisterende, regulert areal

Mål (Ønsket regulert)

8621,1 m2

875,5 m2

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1)

0 m2

4932,9 m2

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BB1)

0 m2

1435,9 m2

1166,9 m2

1322,3 m2

0 m2

767,8 m2

269,1 m2

242,2 m2

0m2

340,2 m2

5166,1 m2

5424,6 m2

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4)

Kjøreveg (o_KV1-2)
Annen veggrunn- teknisk anlegg (AVT1-10)
Gang- /Sykkelveg (o_GS1-2)
Fortau (o_F1-3)
Friområde (o_FRI1)
(Tabell 04 – Planområdets arealbruk.)

Her ser vi at det nye detaljplanforslaget gjør at arealet satt av til friområde øker med over
258,5 m2 samtidig som planområdet i tillegg får fortau to steder og ny gang-/sykkel vei
gjennom området. Veksten i frilufts- og lekeareal bør være nok for å veie opp mot mer
konsentrert boligstruktur i planområdet, samtidig som vi håper etableringen av ny gang/sykkel vei gjennom området hever folkehelsen noe for Østremneset som helhet.
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Figur 16. – Vårt detaljplanforslag for plan 3047.

6.2.2 Antall boenheter, tomtestørrelse og eierforhold
På to adskilte områder blir det lagt til rette for å bygge 23 boliger, 10 boliger til vest mot
friområdet, 13 til øst og sør i planområdet.
Boligarealet BB1 og BK1 er til sammen på 6,37 daa, og når planforslaget tilrettelegger for 23
boliger, får vi en ny boligtetthet på 3,6 boliger pr. daa (23 boliger/6.37 daa = 3.6 boliger pr.
daa).
ROGFK krav for
boliger.
Type boliger/ arealformål

Antall boliger
Boliger pr. daa

4-8 boliger

Eksisterende plan
Plan ID 317 – Østremneset
(vedtatt 09.12.1981)
Frittliggende
småhusbebyggelse.
10

Planforslaget vårt
Plan ID 3047. Øvre
Østremneset
Konsentrert
småhusbebyggelse og blokk
bebyggelse.
23

1,6 boliger

3,6 boliger

Tabell 05 – Antall boliger og boligtetthet.

Planforslaget skiller mellom offentlig og felles veiformål, og offentlige friområder. Det er
også klartgjort hvilke eiendomsgrenser som faller bort. Dette er markert i
reguleringsplanen.
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Figur 17. - Skisse over mulig bolig oppdeling i utenomhusplan. Snitt (A-D) er illustrert i kap. 6.3.2)

Kommunen overtar drift og vedlikehold av kjørevei (o_KV1-2), gang og sykkelsti (o_GS1),
annen veggrunn-teknisk anlegg (AVT) og fortau (o_F1-3), som skal fradeles og overskjøtes
vederlagsfritt til kommunen etter opparbeiding.
Innenfor arealformålet BK1 skal det etableres felles nærlekeplass. Den skal driftes og
vedlikeholdes av beboerne som sogner til den (se kap. 6.5.2 Lekeplass).
6.2.3 Forandring i markslag
NIBIOs registrering av markslag viser at det inngår tomter med tidligere registrert
overflatedyrket jord og innmarksbeite i planområdet. Planforslaget vil innebære følgende
endringer i markslag:
Før tiltak

Etter tiltak

Overflatedyrka jord

2,8 daa

0,0 daa

Innmarksbeite

8,6 daa

4,7 daa

Bebygd, samf., vann, bre

0,4 daa

10,9 daa

0,2

0,2

Produktiv skog
Tabell 06. Ønsket markslag`s forandring.
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Som man kan se gjøres alt av overflatedyrket jord om til bebygd, markslag, sammen med
ca. 4 daa innmarksbeite, noe som gjør at arealet som ifølge kommuneplanen allerede er
regulert til boliger, faktisk går fra dyrket mark til bebygd mark.
Det er lagt inn egen bestemmelse som skal sikre forsvarlig forvaltning av matjord innenfor
området. Bestemmelsen kan man finne under fellesbestemmelser.

6.3

Bygninger og anlegg

Følgende antall boliger kan føres opp innenfor arealformålene BK1 og BB1:
Arealformål for Boligbebyggelse

Max ved
mulighetsvurdering

BYA
prosent

Totale areal

Konsentrert småhusbebyggelse (BK1)

13

40 %

4932,9 m2

Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BB1)

10

60 %

1435,9 m2

Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4)

-

20 %

Ikke spesifisert

Sammenlagt antall boliger i BB1 og BK1

23

6368,8 m2

Tabell 07. - Type bebyggelse og antall sett i forhold til BYA.

Ingen av boligene i BK1 og BB1 blir høyere enn kote 26.

6.3.1 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1) (1112)
Arealutnyttelse/tetthet
I dette arealformålet skal bebyggelsen bestå av konsentrert småhusbebyggelse med 13-14
boenheter.
Planområdets BYA endres fra 20 % til 40 % for å få en bedre fortetning og utnyttelse av
tomtene.
Arkitektur og tilpasning
Vi ønsker at utformingen av bygningen skal ta hensyn til nærheten til øvrig bebyggelse og
natur i området. Vi tror likevel ikke at dette vil være til hinder for at bygningsmassen gir et
moderne og funksjonelt uttrykk.
Iht. PBL §§ 29-1, 29-2 og 29-4 skal det legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det
gjelder bebyggelse og uterom.
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med
hensyn til material- og fargevalg. Innenfor området skal bebyggelsens plassering og
materialbruk gi et helhetlig inntrykk slik at det etter kommunens skjønn innehar gode
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige
omgivelser og plassering.
Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form og volum, byggehøyder)
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Boligene kan ligge side om side innenfor arealformålet, det kan bygges på fremtidige
eiendomsgrenser innenfor arealformålet, men ikke på arealformålgrensen. Garasje eller
carport kan være del av boligen. Man ser for seg to etasjes boliger gjerne i mindre rekker.

Figur 18. - Modell mot vest, arealformålet BK1 og BB1.

Vi ønsker at arealutnyttelsen for arealformålet konsentrert småhusbebyggelse, får en BYAbegrensning på 40 %. Boligene er tenkt med flatt tak som ikke overstiger 9 m
gjennomsnittlig planert terreng. Høyden på boligene skal ikke overstige den satte kote
begrensningen på kote +24.
Privat hage, terrasse og balkong
Det skal etableres min. 8 m2 terrasse for hver bolig på bakkenivå med min. dybde 3 m og
balkong over carport på min. 20 m2. Pga. krav til fortetning tillates avvik i hagedybde, ned
til 4 m dybde.
Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med
god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved
vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15. Enten terrasse eller balkong ført opp iht. § 18,
skal ha gode solforhold ved hver boenhet. Sol-/Skyggediagram skal foreligge ved
byggesøknad.
Felles uteområde
De private balkongene som man tilrettelegger for, sammen med terrasse og at BK1 har
universell tilgang til felles uteområde på BK1, tilfredsstiller ATPs krav om 30 m2 fellesareal
for hver bolig. Vi mener dette veier opp for redusert tillatt hagedybde i privat hager.
Det aksepteres med andre ord avvik fra kommunal norm dersom det blir ført opp nok
fellesareal (iht. ATP krav) i tillegg til balkong og terrasse.
Det skal i arealformålet BK1, etableres felles nærlekeplass på min. 390 m2. Lekeareal skal
sikres med gjerde mot kommunal kjørevei, og nøyaktig plassering og utforming av
innganger skal komme frem i teknisk plan/situasjonsplan. Lekeplassens utforming skal
sikre god overgang mot ev. internveier/parkering i feltet. Lekeplassen skal være universelt
utformet både mht. adkomst og lekeapparater.
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Parkering
Det er krav om min. 2 biloppstillingsplasser pr boenhet, på egen grunn, som vist i
situasjonsplan.
Det kan maks være 9 utkjørsler til offentlig vei (o_KV1), fordelt på enkeltutkjørsler og
fellesutkjørsler.
Garasjer/carport tillates oppført med gesimshøyde inntil 4 m fra gjennomsnittlig planert
terreng. Garasje/carport skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til
utforming og materialvalg.
Byggegrense
Planen avviker fra normal byggegrense fra offentlig samlevei. I slike tilfeller skal man
normalt ha 5 m byggegrense, men på grunn av krav om fortetning nært bysentrum i ATP
og bratt terreng, er byggegrensen satt til 3 m.

6.3.2 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse (BB1) (1113)
I arealformålet skal bebyggelsen bestå av blokkbebyggelse med til sammen 10 boenheter.
Planområdets BYA endres fra 20 % til 60 % for å få en bedre fortetning og utnyttelse av
tomtene.
Arkitektur og tilpasning
Vi ønsker at utformingen av bygningen skal ta hensyn til nærheten til øvrig bebyggelse og
natur i området. Vi tror likevel ikke at dette vil være til hinder for at bygningsmassen gir et
moderne og funksjonelt uttrykk.
Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form og volum, byggehøyder)
På arealformål BB1 skal det bygges lavblokk i tre etasjer. Boligene som blir ført opp kan
bygges på fremtidige eiendomsgrenser innenfor arealformålet, men ikke på
arealformålgrensen med unntak av i nordvest.
Man ser for seg lavblokk på 3 etasjer. Blokken kan ha felles uteområde plassert midt i andre
etasje, som vist i mulighetsvurderingen. Blokken er tenkt med flatt tak som ikke overstiger
10 m gjennomsnittlig planert terreng tilpasset i landskapet. Vi ønsker at arealutnyttelsen for
arealformålet blokkbebyggelse, får en BYA begrensning på 60 %.
Lavblokken skal ikke være høyere enn kote 26.
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Figur 19. - Snitt A - mot nord. Boligblokk på BB1 til venstre og bolig på BK1 til høyre, og Per Sivles veg ytterst til høyre (ikke
Skalert).

Figur 20. - Snitt B - Mot nord. Boligblokr på BB1 til venstre og bolig på BK1 til høyre, og Per Sivles veg ytterst til høyre (ikke
skalert).

Figur 21. - Snitt C - Mot nord. Boligblokk på BB1 til venstre og bolig på BK1 til høyre, og Per Sivles veg ytterst til høyre (ikke
skalert).

Figur 22. - Snitt D - Mot øst. Gjennom boligblokk på BB1, med o_KV1 kjøreveg til høyre (ikke skalert).

Privat hage, terrasse og balkong
Det skal etableres min. 8 m2 balkong for hver bolig og det skal bygges felles takterrasse
større enn 150 m2 med universell adkomst.
De private balkongene som man tilrettelegger for, sammen med felles takterrasse og at BB1
har tilgang til fellesområder på arealformålet BK1 (se KAP 6.5.2 Lekeplass), tilfredsstiller
ATPs krav om 30 m2 felles areal for hver bolig. Vi mener dette veier opp for manglende
privat hage.
Det aksepteres med andre ord avvik fra kommunal norm dersom det blir ført opp nok felles
areal (iht. ATP krav) i tillegg til balkong/terrasse.
Leilighetene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass
med god kvalitet for beboerne. Både privat terrasse/balkong og felles takterrasse skal være
soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15., skal ha
gode solforhold, ved hver boenhet. Sol-/Skyggediagram skal foreligge ved byggesøknad.
Parkering
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Det skal bygges felles garasje som del av boligblokken. Det er krav om min. 1,5
biloppstillingsplasser pr boenhet, som vist i illustrasjon.
6.3.2 Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-4) (1111)
For å fjerne veiareal og tilhørende byggegrenser og siktlinjer, inkluderte denne planen
tilgrensende arealformål uten at selve arealformålet skal forandres. For de eksisterende
tomtearealene som ble berørt i dette tilfelle, gjelder planbestemmelser for tilgrensende plan
(plan-ID 317).
6.3.3 Renovasjon
Det er lagt opp til kommunal renovasjonsavtale for hver enkel husstand, men dersom
arealformålet BK1 og BB1 skal ha felles renovasjonsområder for husstandene, må det vises i
fremtidig teknisk plan hvilken løsning som er valgt.

6.3.4 Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)
Innenfor planforslaget har mulighetsvurderingen lagt opp til at de boligene som kan
plasseres på tomtene merket BK1 og BB1 har rikelig med grønt areal både mot nordvest
som er mer skjermet for offentligheten og mot sørøst som har meget godt solinntak.
Soldiagram viser at, til tross for at enkelte boliger er plassert nord for et høydedrag, har alle
boligene akseptable solforhold, hvor 50 % av arealet er solbelyst ved høst- og vårjevndøgn,
(se vedlagt soldiagram).
Det er etablert offentlig gang-/sykkelvei og fortau gjennom planområdet, Ellers er det
foreslått eget rekkefølgekrav som gjelder stien mellom Ivar Aasen og o_KV2 og mellom
Ivar Aasen vei og toppen i friområdet som skal opparbeides.
Planområdet er plassert innenfor et etablert boligområde med nærhet til flere offentlige
friområder og lekeplasser. Avstanden til barnehager og barneskoler er fortsatt stor, men
forhåpentlig noe tryggere nå.

6.4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

6.4.1 Kjøreveg - Offentlig
Kjøreveg (o_KV1-2) opparbeides iht. Karmøy kommunes veinorm og skal fradeles og
overskjøtes vederlagsfritt til kommunen etter opparbeiding.
Det skal føres opp midlertidig gruset gangvei på 2 meter bredde innenfor arealformål
o_KV2 som skal tilknyttes Avaldsnesvegen mot sørvest (Se 6.9 Rekkefølgekrav).
Anslått ÅDT økning
Utbygging av 23 boliger vil øke ÅDT for veinettet, dette er uproblematisk for Per Sivles veg
Kv. (samlevei S1 – max 1500 ÅDT), Det er målt 800 – 1100 ÅDT av Karmøy kommune iht.
merknad fra Statens Vegvesen.
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Iht. Karmøy kommunes veinorm beregner vi ÅDT på basis av kriteriene i kap. 3.5.1. i
normen.


Ved beregning av trafikkmengder legger en til grunn 5 ÅDT per boligenhet.
Antall boliger

ÅDT regnskap

ÅDT fra tidligere plan (innenfor plangrensen).

10

5*10 = 50

Anslått tilføyd ÅDT.

13

5*13 = 65

Totale ÅDT planforslaget tilrettelegger for.

23

5*23 = 115

Tabell 08. – ÅDT regnskap

6.4.2 T-kryss mot Fv. 511
Vi mener at det er urimelig at denne planen belastes for et krav som helt klart, burde vært
avklart under planarbeidet til detaljplan for Fv.511 plan ID 3010 (vedtatt 03.07.2013).
Planområdet er i dag allerede regulert til boligformål med store tomter og kun 10 stk.
boliger. Ny detaljplan fortetter allerede regulert område iht. krav fra Rogaland
fylkeskommune, og det vil da bli 23 boliger. Denne endringen medfører en økning i trafikk
som utgjør 65 ÅDT.
Totale ÅDT fra felt blir 115 ÅDT.
6.4.3 Fortau
Fortau (o_F1-3) skal opparbeides iht. Karmøy kommunes veinorm og skal fradeles og
overskjøtes vederlagsfritt til kommunen etter opparbeiding.
6.4.4 Gang-/ Sykkelveg
Området skal nyttes til gang- og sykkelveg og opparbeides iht. godkjent teknisk plan.
Gang-/sykkelveger skal ikke beferdes med motorkjøretøy
Stigningsforhold for gang-/ og sykkelvegen o_GS1 avviker fra kommunal norm. Normen
krever maks 8 % stigning, mens det er tilrettelagt for stigningsforhold på 10 % på grunn av
den bratte topografien i området.
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Figur 23. – Illustrasjon av o_KV2 med fortau, akebakke kommer inn fra venstre.

Figur 24. – Illustrasjon av gang-/ sykkelvei o_GS1 mot vest inn mot planområdet fra Per Sivles veg (se fig. 26)

Figur 25. – Lengdeprofil viser o_GS1 med ca 10 % stigning.

6.4.5 Vann og avløp
Eksisterende VA-anlegg
Ny bebyggelse forutsettes ført til kommunalt nett og overvanns dimensjonering av
planområdet er beregnet iht. kommunaltekniske normer for vann- og avløpsanlegg.
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Det ligger ikke vann eller avløpsledninger innenfor byggeområdet, men som det går frem
fra fig. 27, er det lagt VA-ledningsnett opp til, og langsgående av planområdet mot øst.
Figuren viser dimensjonene på ledninger og eksisterende kum plasseringer.
Det er flere utfordringer med eksisterende VA-ledninger og mye kommer av kapasiteten på
ledningsnettet, da særlig for overvann. Det legges derfor inn to alternativer for dette.

Figur 26. - Eksisterende VA nett, med kummer og dimensjoner, det er særlig 2 markerte kummer som blir påvirket (se 2411 og
57708).

Vannforsyning
For vannforsyning, foreslår vi at det etableres DN150 sjk, med fire nye
kummer. Tre kummer innenfor planområdet (ny KG) og en ny kum mot sørøst i
Per Sivles veg, hvor man knytter seg til kommunal vannforsyning.
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Figur 27. – For vannforsyning viser rød markering DN150 sjk, med foreslått plasseringer av 3 nye kummer.

Spillvann for nytt byggeområde
Spillvann føres i ny ledning i samme ledningsgrøft som ny vannledning, men ledningen
fører nordover i DN160 spillvannsledning, hvor det blir etablert ny kum ved avkjørsel til
Ivar Åsens veg. Ny kum blir det i tillegg etablert ved eksisterende kum 2411 hvor spillvann
blir koblet på eksisterende SP 160 ledning mot nord.
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Figur 28. – For spillvann viser rød markering DN160, med foreslått plasseringer av en ny kum i avkjørsel mot nord og en ny
kum, ved kum 2411, hvor man tilknytter seg eksisterende kommunal SP ledning.

Nedslagsfelt for overvann
Nedslagsfeltet som setter kriteriene for mengden overvann i området er vist i fig. 30, hvor
planområdet er markert i rødt. Arealet som viser totalt 15
343 m2 er dimensjonerende for hvor mye belasting området vil ha ved 20 års og 200 års
intervall.

Figur 29. – Nedslagsfeltet.

Overvann for nytt byggeområde
For overvann har man to alternativer, og ved begge alternativene må det løses med å legge
ny OV-ledning utenfor planområdet.
Det er i planbestemmelsene tatt med at fordrøyningsmagasin kan anlegges innenfor
planområdet.
Mengde vann som videreføres avhenger av hvilket alternativ en velger, og hva kommunen
vil tillate. Videreført vannmengde bør derfor avklares i en teknisk plan, men vi har gjort
beregninger som viser at alt.1. vil ha en kapasitet på ca. 30 l/s og alt.2. vil ha en kapasitet på
ca.100 l/s, med de dimensjonsøkningene alternativene viser.
-

Alt 1 - Kittilsbotn

For overvannshåndtering i alternativ 1, forutsettes overvann ført nordover i OV 300 med
fordrøyningsmagasin, plassert i vei (o_KV1) nord i planområdet. Videre kobles OV ledning
fra planområdet til kommunalt nett i kum 2411.
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I dette alternativet må eksisterende OV-ledning mellom 2411 og 2415 byttes ut med OV 300,
ettersom dimensjonen i dag ikke er stor nok. Da kan overvann føres nordover og ned til
utslipp i Kittilsbotn.

Figur 30. – Alt 1, viser alternativ mot nord.

-

Alt 2 - Skiparvika

For overvannshåndtering i alternativ 2, forutsettes det at overvann føres sørøst, med
fordrøyningsmagasin plassert i vei (o_KV1).
Overvann fra planområdet kobles til kommunalt OV-ledning, ved ny OV kum (kum_1),
sørøst for planområdet (se fig. 32).
I dette alternativet må man omdirigere OV-ledningen lengre øst, like før kum 57671. Her
settes det ned ny kum (Kum_2), og fra dette punktet legges det adskilt OV-ledning, OV 800
ned til Skiparvika, slik at overvann ikke skal være til belastning for eksisterende
fellesledning i Skiparvika.
I dette scenarioet er det valgt OV 800 for at kommunen senere skal kunne omdirigere
overvann nord for kum 57671 inn på den nye OV ledningen.
Det er utbyggers håp, dersom man velger å gå for alt 2, at kommunen kan være med å dele
kostnadene som kommer ved frakoblingen av fellesledning, ny kum og OV 800 ledning til
Skiparvika, siden dette vil være samfunnsnyttig for området på Østremneset.
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Figur 31. – Alt 2, viser alternativ mot sørøst.

Flomvei
Det er ingen bekker eller vassdrag som går gjennom planområdet. Flomsituasjon vil derfor
i hovedsak omfatte nedbør som direkte faller ned på arealet som omfattes av planområdet.
Dersom planlagt veianlegg ikke kan brukes som flomvei, må fordrøyningsmagasin
dimensjoneres for 200 års frekvens.
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Figur 32. – Alt 2, flomvei

6.4.6 Sikkerhet ved brann
Alternativet for eksisterende slokkevannsforsyning fra kum er vist i fig. 34, sammen med
nye kummer innenfor planområdet.

Figur 33. – Alternativer for slukkevannforsyning viser 50m radius fra alle mulige tilkomster.
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Firesafe ble engasjert for å gjøre en vurdering av slokkevann i forbindelse med utarbeidelse
av reguleringsplan. Konklusjon ledet til rekkefølgekrav som man kan finne i KAP 6.9
Rekkefølgekrav.
Prosjektnotat utarbeidet av Firesafe 10.02.2020;
Vurdering fra Firesafe
Felt BB1 er planlagt som en firemannsbolig og en seksmannsbolig med felles garasjeanlegg.
Boligene faller utenfor definisjonen småhusbebyggelse, og iht. preakseptert ytelse i VTEK
skal det være tilgjengelig minimum 50 l/s slokkevann. Dersom følgende forhold legges til
grunn, kan det dokumenteres at det vil være tilstrekkelig med 20 l/s for byggene.
Det må vurderes om det blir krav til sprinkleranlegg i byggene som følge av kravene til
universell utforming. Krav til sprinkler i boligene vil også medføre krav til sprinkling av
parkeringsgarasjen. Dersom det blir krav til sprinkler vil dette påvirke valg av løsninger
for å begrense behovet for slokkevann. Vurderingen skiller dermed på om byggene må
utføres med sprinkleranlegg eller ikke.
Dersom byggene utføres med sprinkleranlegg
Iht. SINTEF sin rapport om slokkevannsmengder reduseres brannvesenets behov for
slokkevann betraktelig ved etablering av sprinkleranlegg i byggene. Det vil dermed ikke
være behov for ytterliggere tiltak for å redusere behovet for slokkevann. 20 l/s vurderes
som tilstrekkelig dersom byggene utføres med sprinkleranlegg.
Dersom byggene utføres uten sprinkleranlegg
I boken Brannfysikk – fra teori til praksis er det angitt et slokkevannsbehov for
brannvesenet på mellom 0,5 – 1,5 l/min pr. m2 gulvflate. I planen er det angitt en garasje
med en størrelse på ca. 800 m2. Dette medfører et konservativt anslag på slokkevann til ca.
1200 l/m (20 l/s). For å begrense behovet for slokkevann må parkeringen deles i to
brannceller, på inntil 400 m2 pr. parkeringsgarasje.
For boligene vil det ikke være nødvendig med ytterliggere tiltak, men det må gjøres en
særskilt vurdering, da dette er et fravik fra preaksepterte løsninger i VTEK.
Konklusjon fra Firesafe
Dersom byggene på felt BB1 bygges i tråd med de anvisninger som følger av dette notatet
vil det være tilstrekkelig med 20 l/s slokkevann. Vurderingen er et fravik fra preaksepterte
løsninger, som må dokumenteres i brannkonsept som skal foreligge før søknad om
igangsettingstillatelse.
6.4.7 Elektriske anlegg
Tilknytningsmuligheter for området finnes nord i planområdet ved T-krysset ved
Bjørnstjerne Bjørnsons veg og Per Sivles veg.
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6.5

Grønnstruktur

6.5.1 Friområde
Friområdet skal nyttes til sport og lek. Kommunen kan tillate oppført bygg i området som
ikke er til hinder for områdets bruk som friområdet.
Nødvendig skjøtsel av vegetasjon tillates og det er ønsket at treet som er merket beholdes
og tas hensyn til, i omkringliggende byggeprosess.
3D-modell viser at utsikten til Karmsundet er bevart fra kote punktene som det var ønsket
at vi skulle ta hensyn til, (se vedlegget Illustrasjon og Utsikt).
Tidligere forslag hadde boliger plassert i et arealformål sør for utsiktsposten (arealformålet
BK3), de er med det nye forslaget tatt bort og dette området er endret til friområde
tilhørende FRI1. Arealformålet FRI2 er tatt inn i BK1.
Endringen kom etter Rogaland fylkeskommune/fylkesrådmannen kom med innsigelser (se
merknader/Innsigelser i KAP 2.5), og vi mener friområdet nå fremstår som mindre
opphakket, og det blir mer flate øst for akebakken for lek.

Figur 34. - Fra Illustrasjon og Utsikt, der kalt fig. 11.

Det eksisterer i dag stier gjennom planområdet, de må videreføres.
 Det skal opparbeides sti i o_FRI1 fra Ivar Åsens vei nord for BB1 opp til toppen
(min. til kote 27). Her er intensjonen å sikre allmenn tilgang til utkikkspunktet.


Det skal opparbeides sti i o_FRI1 fra KV2 ved gnr. 66/20 til Ivar Åsens vei øst for
gnr. 66/711. Den er del av akebakken og muliggjør adkomst il nabolaget mot
nordvest.

6.5.2 Lekeplass (Felles lekeareal)
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Innenfor arealformålet BK1 skal det etableres felles nærlekeplass iht. kravene satt i
Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP). Den skal opparbeides iht.
kommunal norm som den er beskrevet i «Kap. 5 Leke- og Uteoppholds areal».
Nærlekeplassen er beregnet på de minste barna.
Det tillates ikke at nærlekeplassen kan ha hovedinngang mot offentlig kjørebane (o_KV1),
lekearealet skal sikres med gjerde mot kjørevei, og nøyaktig plassering og utforming av
innganger må komme frem i teknisk plan for lekeplass.
For å sikre dekning iht. tidligere nevnte krav i ATP, må det settes av 30 m2 pr. bolig enhet,
og 23 boliger gir behov for 690 m2 felles uteareal. Mulighetsvurderingen under viser
hvordan dette kan fordeles mellom BB1 og BK1 (totale regnskapet kan man se i tabell 09).
For å sikre nok nærlekeplass settes det krav på min. 390 m2 nærlekeplass i BK1 for å ivareta
de 13 planlagte boligene. Innenfor BB1 er det behov for 300m2, men det settes krav om min.
150m2 lekeplass i fellesområde som kan opparbeides som parkmessig fellesområde med
muligheter for lek. BB1 mangler dermed 150m2 fellesområde, men det er kvaliteter i
nærområdet som tilfredsstiller de generelle krav til godt oppvekstmiljø,eksempelvis et stort
friområde like ved.
Nærlekeplassene skal betjenes og vedlikeholdes av alle innenfor områdene BK1 og BB1.
Utenomhusplan for lekeplass skal godkjennes gjennom teknisk plan.

Figur 35. - uteareal
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Antall bo
enheter

Pr. bolig enhet
minimum

Totalt

Felles i BB1 Felles terrasse (min. 150m2)

10

150.m2

Felles nærlekeplass -BK1 (min. 390m2)

13

390m2

Manglende fellesområde fra BB1 som inngår i
offentlig friområde (ca. 5400 m2)

150m2

Sum

690 m2

Krav iht. ATP

23

30.0m2

690.0m2

Tabell 09. – uteareal (kun mulighetsvurdering)

6.6

Hensynssoner

6.6.1 Sikringssone- frisikt
Frisiktsone er vist i plankartet og skal anlegges samtidig med veianlegget for øvrig.
I frisiktsonen skal det være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers
planum.
6.6.2 Hensynssoner - Bevaring kulturmiljø
Det er lagt inn hensynssone som skal sikre bevaring av kulturmiljø. Innenfor
hensynssonene H570_1-2 skal man ta spesielt hensyn til steingardene.
Hensynssonen H570_1-2 dekker en lang steingard mot sør.
Grunnlaget for hensynssonen ligger jf. PBL 11-8, bokstav C: «Sone med særlig hensyn til
landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse.»
Med formål, ønsker man bevaring av kulturmiljøet- bevaring av steingarder.

6.7

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

Tidligere planers byggegrenser som ikke tas med i dette reguleringsforslaget, er ikke lenger
gjeldende.
Et tre skal bevares. Trær med denne type merking, skal det tas hensyn til under
byggeprosessen, og det skal tilstrebes at designet av tiltak i arealfomålet tilpasser seg dette.

6.7.1 Bestemmelsesområder – Utforming, støttemur og hensyn til eksisterende vei (#1-2)
Støttemur #1

Planbeskrivelse

Plan 3047 Øvre Østremneset, 66/2 m.fl.

53

Innenfor bestemmelsesområdet skal det anlegges støttemur for å ta opp kraftig stigning i
landskapet, men støttemur skal ikke være høyere enn 2m høy, og skal sikres med gjerde
dersom støttemuren er høyere enn 0.5m, iht. TEK 17.
Hensyn til eksisterende vei #2
Innenfor bestemmelsesområde #2 skal det ikke gjøres tiltak, før Per Sivles vei er bygd slik
som regulert. Dette for å sikre at dagens veibane og veigrøft ikke blir berørt av byggetiltak i
BK1.
6.7.2 Bestemmelsesområder – Utforming mot grøntareal (#3 og #4)
Hensikten med bestemmelsesområdet (#3 og #4) er å lage slake linjer mellom boligområdet
og tilgrensende grøntareal.
Maks helning på bestemmelsesområde #3 mot BB1 skal være 1:1,5. Maks helning på
bestemmelsesområde #4 mot KV2 skal være 1:2.
Selv om man har forsøkt å skjære så lite som mulig inn i landskapet, blir det på grunn av
stigningsforholdene i eksisterende topografi uunngåelig. Det er 2 steder lagt inn
utformingsområder i fritidsområdet for å kunne tilpasse terrenget for å gjøre det tryggere
og at overgangen blir jevnere mellom vei og friområdet. Det er allikevel ønsket at
terrengjustering i dette formålet blir minst mulig.
Fra friområdet (FRI1) ned mot lavblokken (BB1) skal terrenget gå helt inntil bygningen(e),
uten sjakter mellom. Dette for å unngå skjemmende sprengte kanter/vegger og
unødvendige gjerder som vil være skjemmende mot friområdet.

Figur 36. Her viser bestemmelssområde #3 på 6m, vest for arealgrensen til BB1.
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Figur 37. Her viser bestemmelsesområde #3 på 6m, vest for arealgrensen til BB1. Boligblokk på BB1 til venstre og bolig på
BK1 til høyre, og Per Sivles veg ytterst til høyre (ikke skalert).

Figur 38. Her viser bestemmelsesoområde #4 på 10m, nord for o_KV2.

Figur 39. - Snitt E - Mot vest. Venstre går snitt gjennom o_KV2, mot bilde ovenfor (ikke skalert).

6.8

Felles bestemmelser

Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann, avløpsnett, to stier i FRI1 og
midlertidig 2 m bred grusvei innenfor KV2, skal kun skje i henhold til godkjent teknisk
plan. Det skal også lages teknisk plan for fellesarealer slik som internveier, lekeplass og
renovasjonspunkt. I søknad om godkjenning av teknisk plan skal det også fremgå hvor
flomvei skal gå, og hvordan brannvannsdekning blir ivaretatt. Teknisk plan skal
godkjennes av Karmøy kommune.
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Dersom en ved gjennomføring av planen kommer over forminne, kulturverdier eller
arter/miljø som er freda /vernet, skal kommunen eller andre relevant myndigheter varsles.
Utbygging av kommunaltekniske anlegg skal bare skje i samsvar med godkjent teknisk
plan.
Offentlig areal skal overskjøtes vederlagsfritt til kommunen, med unntak av GS2.
Undersøkelser under marin grense
Det legges inn en bestemmelse som skal sikre at det foretas undersøkelse av grunnen i
forkant av fremtidige byggesøknader. Det skal vedlegges teknisk plan som viser hvilken
teknisk løsning som best er egnet til det omsøkte tiltaket.
Grunnlaget for denne felles bestemmelsen ligger i plasseringen av planområdet innenfor
marin grense, som tilsier at grunnen kan være uegnet eller utfordrende å bygge på.
Landbruk
Matjord skal ivaretas iht. deponeringsplan og godkjennes av Karmøy kommune før det
gjøres tiltak i planområdet.
Det skal komme frem i byggesak hvordan registrert overflatedyrket jord fra feltet blir
anvendt.
Offentlig arealformål
Offentlig veiareal skal være belyste, dette gjelder både arealformålet for kjørevei (o_KV1-2),
fortau (o_F1-3) og for Gang-/sykkelvei (o_GS1-2). Midlertidig grusvei (KV2) er unntatt fra
krav om lys.
Vann og avløpsnett
Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, vann og avløpsnett skal kun skje i
henhold til godkjent teknisk plan. I søknad om godkjenning av teknisk plan skal det også
fremgå hvor flomvei skal gå, og hvordan brannvannsdekning blir ivaretatt. Teknisk plan
skal godkjennes av Karmøy kommune.

6.9

Rekkefølgekrav

Alle fellesarealer som nærlekeplasser eller felles terrasser/fellesområde (som kreves iht.
ATP), o_KV1, o_GS1, o_F1 og o_F3, skal være ferdig opparbeidet før nye boliger i området
BK1 og BB1 tas i bruk.
Det skal anlegges midlertidig gruset gangvei på 2 meter bredde innenfor arealformål
o_KV2 som skal tilknyttes Avaldsnesvegen mot sørvest, før nye boliger i området BK1 og
BB1 tas i bruk.
Fjerning av Parkslirekne
Planten Parkslirekne (Reynoutria japonica) skal fjernes før byggestart. Vedlagt
byggesøknad skal det legges ved tiltaksplan som viser kartlagt forekomst av planten
innenfor hele planområde. Kartlegging må være utformet av kvalifisert botaniker og
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kartlagt nært i tid, til den dato byggesøknad er innsendt, byggesøknad skal beskrive
hvordan man forsvarlig skal fjerne planten. Planten skal fjernes fra hele område BK1 og
BB1.
Grunnen til rekkefølgekravet ligger i den store spredningsfaren som denne planten har,
bestemmelsen hviler på naturmangfoldloven § 70:
"Dersom det viser seg at tiltak i samsvar med loven eller vedtak i medhold av loven
medfører vesentlige uforutsette konsekvenser for naturmangfoldet, skal den ansvarlige
treffe rimelige tiltak for å avverge eller begrense skader og ulemper.».
Mer om fjerning av planten kan man finne ved NIBIOs plantevernleksikon
(https://www.plantevernleksikonet.no/l/oppslag/1627/ )
Vann og avløpsnett
Etablering av VA anlegg skal skje iht. godkjent teknisk plan. Anlegget skal være ferdigstilt
og godkjent før det gis brukstillatelse til boenheter som anlegget betjener. Teknisk plan skal
dokumentere slukkevannsforsyning og hvordan overvann fra planområdet ivaretas slik at
vannsystemet ikke blir overbelastet grunnet utbyggingen av planområdet.
Stier
Stier i FRI1 skal være ferdig før nye boliger i området BK1 og BB1 tas i bruk. Intensjonen er
at boligprosjektet ikke skal forringe eksisterende tilgang til friområdet.
Ferdigstilling av o_KV2 og o_F2
Det skal føres opp midlertidig gruset gangvei på 2 meter bredde innenfor arealformål
o_KV2 som skal tilknyttes Avaldsnesvegen mot sørvest, før nye boliger i området BK1 og
BB1 tas i bruk.
Arealformålene o_KV2 og o_F2, skal være ferdig opparbeidet før nye boliger i området BF3
og 4 tas i bruk. Det skal tilrettelegges avkjørsel fra eiendom 66/20 ved opparbeiding av
o_KV2. Dette rekkefølgekravet skal videreføres ved eventuelt fremtidig omregulering av
BF3 og 4 dersom o_KV2 og o_F2 ikke allerede er oppført.

Krav til Brannkonsept
Det er krav til utarbeidelse av brannkonsept for BB1, hvor det skal foreligge
dokumentasjon ved byggesøknad, som viser valgt brannløsning iht. prosjektnotat
utarbeidet av Firesafe 10.02.2020.
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7.

VEDLEGG


Illustrasjoner: Situasjonsplan, sol-/skyggediagram, utsikt, marin grense og markslag



Diverse: Fagnotat brannkonsept BB1 fra Firesafe
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8.

RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING

I den følgende ROS-vurderingen er Karmøy kommune sin mal av 2017 benyttet.

7.1

Innledning

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

7.2

Medvirkende

Denne risiko- og sårbarhetsvurderingen er utført av RH-Oppmåling og Det ble behov for
brannkonsulent for blokkbebyggelsen til å utarbeide et notat.
Medvirkende konsulenter;
Brann vurdering - Kjartan Øvstedal og Geir Sandal ved Firesafe.

7.3

Risikomatrise

For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.


Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å
redusere denne til gul eller grønn.



Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak
som reduserer risikoen.



Grønt indikerer akseptabel risiko.

Tabell. 07 – Risikomatrise.

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).
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Risikofaktor for matrisen:
Konsekvens

1. Ubetydelig

Sannsynlighet

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

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

Tabell. 08. – Sammenheng mellom sannsynlighet og konsekvens.

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 området.
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.
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5.

Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig, men;
mange skadd; langvarige miljøskader.

7.4

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Naturrisiko - Naturgitte forhold
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
Hendelse / risiko

Aktuelt?

01: Ras/ skred (steinsprang, snø, sørpe og løsmasseskred)

Nei

02: Geoteknikk (bergarter, løs masser og stabilitet)

ja

03: Flom (elv, bekk)

Nei

04: Ekstrem nedbør (stormflo, høyvanns stand, store bølger
og stigning av havnivå)

Nei

05: Overvann

Ja

06: Isgang

Nei

07: Ekstrem vind

Nei

08: Radon stråling

Nei

09: Terrengformasjon

Ja

Sanns.

Kons.

Risiko

1

3

3

2

2

4

2

2

4

3

2

6

4

1

4

Naturrisiko – Sårbare Naturområder og kulturmiljø
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
10: Sårbar flora

Ja

11: Sårbar fauna

Nei

12: Naturvernområder

Nei

13: Vassdragsområder

Nei

14: Drikkevann

Nei

15: Automatisk fredet kulturminne

Nei

16: Nyere tids kulturminne/- miljø

Nei

17: Kulturlandskap

Ja

18: Viktige landbruksområder

Nei
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19: Område for idrett/lek

Nei

20: Parker og friluftsområder

Ja

21: Andre sårbare områder

Nei

3

1

3

2

1

2

3

3

9

Menneskeskapte forhold – Teknisk og sosiale infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for eller bli påvirket av:
22: Vei, bru, tunnel, knutepunkt

Ja

23: Havn kaianlegg, farleder

Nei

24: Sykehjem; skole, andre institusjoner

Nei

25: Brann, politi ambulanse, sivilforsvar

Ja

26: Energiforsyning

Nei

27: Telekommunikasjon

Nei

28: Vannforsyning

Nei

29: Avløpsanlegg

Nei

30: Forsvarsområdet

Nei

31: Tilfluktsrom

Nei

32: Annen infrastruktur

Nei

Menneskeskapte forhold – Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
33: Akutt forurensning

Nei

34: Permanent forurensning

Nei

35: Forurensning i grunn / sjø

Nei

36: Støy, støv, lukt

Nei

37: Sterkt/forstyrrende lys

Nei

38: Vibrasjoner

Nei

39: Høyspentlinje (Stråling)

Nei

40: Skog- /gressbrann

Nei
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41: Større branner i bebyggelse

Nei

42: Dambrudd

Nei

43: Vannmagasiner, med fare for usikker is, endinger i
vannstand

Nei

44: Endring i grunnvannsnivå

Nei

45: Gruver, åpne sjakter, steintipper

Nei

46: Risikofylt industri m.m.

Nei

47: Avfallsbehandling

Nei

48: Oljekatastrofe

Nei

49: Ulykke med farlig gods

Nei

50: Ulykke i av- påkjørsler

Ja

3

2

6

51: Ulykke med gående/syklende

Ja

2

3

6

52: Andre ulykkes punkt langs veg/bane

Nei

53: Vær/føre – begrensinger i tilgjengelighet til området

Nei

54: Potensielle sabotasje- terrormål

Nei

55: Annen virksomhetsrisiko

Nei

Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
56: Ulykke ved anleggsgjennomføring

Nei

57: Transport av/ulykke med farlig gods

Nei

58: Andre spesielle forhold ved utbyggingen/
gjennomføring

Nei

7.5

Kommentarer og Avbøtende tiltak

Det er kun kommentarer med avbøtende tiltak for risiko vurderinger som registreres med
gul (Gult indikerer - risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen).
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10 – Flora
Det er funnet planten Parkslirekne (Reynoutria japonica) som er svartelistet og som har
svært stor spredningsfare. Her må det spesifikk tiltak til for å fjerne planten på grunn av
spredningsfaren.
Tiltak: bestemmelse i rekkefølgekrav som skal sikre at planten fjernes og ikke sprer seg.
17 – Kulturlandskap
Kommentar: Det ligger flere Steingarder innenfor planområdet, disse former
kulturlandskapet og definerer mye av landskapsbildet.
Tiltak: Det er forsøkt å beholde mesteparten av steingardene. Veiareal og gang-/sykkelveg
er strategisk designet for å beholde linjene i landskapet.
Steingardene i seg selv er ikke fredete. Det er ikke behov for videre tiltak.
25 - Brann, politi ambulanse, sivilforsvar
Kommentar: Brannvansdekning kan bli et problem i BB1, siden bygget avviker fra
preakseptert løsninger for brann vern.
Tiltak: Man bør hente inn faglige relevant kompetanse for å gjøre en forhåndsvurdering av
byggets behov for brannløsninger.
50 - Ulykke i av- påkjørsler
Kommentar: Det befinner seg en mindre risiko for at av- påkjørsler fra privat eiendom kan
føre til mindre skader, lav fartsgrense kombinert med frisiktlinjer iht kommunal norm bør
holde.
Det gis tillatelse ved tomt 66/20 att gang-/sykkelveg kan anvendes som vei tilkomst for
boligen, her blir det ekstra viktig at frisiktsoner blir opprettholdt.
Tiltak: Det blir viktig at bom til gang-/sykkelveg blir plassert på rett sted, slik at det går
klart frem hva som er kjørbar vei og hvor det er forbud mot motoriserte kjøretøy, god
skilting som viser hvem som har tillatelse til å anvende veiarealet bør også settes opp.

51 - Ulykke med gående/syklende
Kommentar: Gang-/sykkelsti møter veiareal 4 steder og fortausfelt et sted. Høyere
sannsynlighetsgrad ettersom det er registrert 3 påkjørsler i tilgrensende kommunal vei,
Ivar Åsens vei.
Tiltak: Det er lagt inn siktlinje med frisiktområdet for kjøreveg som møter sykkel- og
gangsti formål.

7.6

Konklusjon

Etter denne vurderingen vil det ikke være knyttet uakseptabel risiko til utbygging av
området i tråd med foreliggende reguleringsplanforslag. Bortsett fra pkt. 10 (Fauna), 25
(brann), 50 og 51 (Ulykke ved av og påkjørsler og ulykke med gående/syklende) er ingen
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elementer i vurderingen over faktor 6. Dette er 4 markert i risikomatrisen gul sone, som
indikerer «risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen».
Pkt. 10, 50 og 51, har fått forslag til tiltak som skal senke sannsynligheten og dermed
risikovurderingen.
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: rune@rh-oppmaling.no, tlf 41762790

Arkformat A3L

Sol/skyggediagram
Plan ID 3047 – Øvre Østremneset – Kopervik

21 MARS - VÅRJEVNDØGN

Figur 01. - 21 Mars - kl. 15:00

Figur 02. - 21 Mars - kl. 09:00

Figur 04. - 21 Mars - kl. 15:00

Figur 03. - 21 Mars - kl. 12:00

21 SEPTEMBER - HØSTJEVNDØGN

Figur 05. - 21 September - kl. 15:00

Figur 06. - 21 September - kl. 09:00

Figur 08. - 21 September - kl. 15:00

Figur 07. - 21 September - kl. 12:00

MIDTSOMMER

Figur 09. - 21. Juni KL. 15:00

Figur 10. - 21. Juni KL. 09:00

Figur 12. - 21. Juni KL. 15:00

Figur 11. - 21. Juni KL. 12:00

MIDTVINTER

Figur 13. – 21. Desember kl. 15:00

Figur 14. – 21. Desember kl. 09:40 (Soloppgang er kl. 09:35)

Figur 16. – 21. Desember kl. 15:00

Figur 15. – 21. Desember kl. 12:00

DETALJ FOR BB1 LEILIGHETER
(21 MARS – VÅRJEVNDØGN)

Figur 16. - 21 Mars - kl. 09:00

Figur 17. - 21 Mars - kl. 11:00

Figur 18. - 21 Mars - kl. 12:00

Figur 19. - 21 Mars - kl. 15:00

Figur 20. - 21 Mars - kl. 16:00

Illustrasjon for mulighetsvurdering
Plan ID 3047 – Øvre Østremneset – Kopervik

1

Illustrasjon plan

Figur 01 – Situasjonsplan,(mulighetsvurdering)

Figur 02 – Opparbeiding av vei til fremtidig boligområdet ved tomt 66/18 og 66.

Figur 03 – opparbeiding av sti til utsiktspunkt ved toppen, SNITT A, B og C.

Figur 04 – Raden av boliger plassert oppe i nordvest (bolig nr 1,2,3,4, i første bygg, bolig nr
5,6,7,8,9 og 10 i andre bygg) kan her ha felles parkeringsareal i underetasjen.

Figur 05 – kjøremønster for boligene mot sørøst)

2

Utsikt (3D model)

Plan ID 3047 – Øvre Østremneset – Kopervik
Utsikten fra toppen av Friområdet på Østremneset har spesielt viktig betydning som utkikkspunkt, derfor var det klare føringer i oppstartsmøtet at tiltakene ikke skulle
sperre for utsikten i arealformålet o__FRI1.
(Man må ha i tankene at eksisterende vegetasjon på tomten ikke er tatt med)
Illustrasjon utsikt kontra byggehøyde
Det er ønskelig at illustrasjonen viser utsikt mot sørøst og sør fra topp-punktet (kote 28 i friluftsområdet) og fra to punkter på kote 26, gitt at nye bygg har maks tillatte
byggehøyde.

Figur 06 – kart fra kommunen, med indikator for utsikt punkt 1-2-3, A er retning mot sør og B er retning mot øst.

Figur 07 – Fra kote 28 (blå utsikt retning 1A), mot sør.

Figur 8 - Fra kote 28 (blå utsikt retning 1B), mot øst.

Figur 09 – Fra kote 26 (rød utsikt retning 2A), mot sør.

Figur 10 - Fra kote 26 (rød utsikt retning 2B), mot øst.

Figur 11 – Fra kote 26 (rød utsikt retning 3A), mot øst, toppen av boliger i BK2 til
venstre.

Figur 12 - Fra kote 26 (rød utsikt retning 3B), mot sør, toppen av fredet tre mitt i bilde.

Grunneiendom 1149-66/2/0

Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:1000 ved A3 liggende utskrift
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Tegnforklaring arealstatistikk
AR5 - 7 klasser

Eiendomsgrenser
Beskrivelse

Fargekode

Beskrivelse

Fargekode

Symbol

Grense

Fylldyrka jord

=

Uregistrert jordsameie

Overflatedyrka jord

5

Flere hovednummer

Innmarksbeite

6

Tvisteteig

Produktiv skog

w

Annet markslag

Eiendom lagt til
Beskrivelse

Fargekode

Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert

Grense
Uregistrert jordsameie
Flere hovednummer
Tvisteteig

Grenser for arealressurser
Beskrivelse

Fargekode

På kart
På flybilde

LREG
Beskrivelse

Fargekode

Driftssenterkoordinat
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Arealstatistikk på teignivå for grunneiendom 1149-66/2/0 og eiendommer lagt til
Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser
Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Del av landbrukseiendom: NEI
Hovednummer: Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkelnummer

Teignummer Eierforhold
teig

Fulldyrka jord Overflate
dyrka jord

Innmarks
beite

Produktiv
skog

Annet
markslag

Bebygd,
samf., vann,
bre

Ikke
klassifisert

Sum grunneiendom

1149-66/2/0 Grunneiendom
66/2/0
1 av 3
M

0,0

0,0

0,0

9,2

0,0

0,0

0,0

9,2

66/2/0

2 av 3

M

1,7

0,7

13,6

0,0

1,1

6,6

0,0

23,7

66/2/0

3 av 3

M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum

3

1,7

0,7

13,6

9,2

1,1

6,6

0,0

32,9

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).
Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei
Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkelnummer

Teignummer Eierforhold
teig

Fulldyrka jord Overflate
dyrka jord

Innmarks
beite

Produktiv
skog

Annet
markslag

Bebygd,
samf., vann,
bre

Ikke
klassifisert

Sum grunneiendom

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,4

66/1/0

2 av 7

M

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,2

66/1/0

3 av 7

M

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,5

66/1/0

4 av 7

M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

66/1/0

5 av 7

M

0,1

0,0

0,0

6,0

0,0

0,3

0,0

6,4

66/1/0

6 av 7

M

0,0

0,0

0,0

11,5

0,6

0,0

0,0

12,1

66/1/0

7 av 7

M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

0,0

1,2

Sum

7

0,3

0,0

0,0

17,5

1,0

2,3

0,0

21,1

1149-66/143/0 Grunneiendom
66/143/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,1

0,0

1,6

Sum

1

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,1

0,0

1,6

1149-66/144/0 Grunneiendom
66/144/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,9

0,0

1,1

Sum

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,9

0,0

1,1

1149-66/18/0 Grunneiendom
66/18/0
1 av 1
M

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

0,7

0,0

2,4

Sum

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

0,7

0,0

2,4

1149-66/20/0 Grunneiendom
66/20/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

Sum

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

0,7

0,0

0,7

1149-66/64/0 Grunneiendom
66/64/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

Sum

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

1149-66/66/0 Grunneiendom
66/66/0
1 av 1
M

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,2

0,0

2,1

Sum

1

0,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,2

0,0

2,1

1149-66/792/0 Grunneiendom
66/792/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

Sum

1

0,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,5

0,0

0,5

1149-66/793/0 Grunneiendom
66/793/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

Sum

1

0,0

0,0

3,6

0,0

0,0

0,4

0,0

0,4

1149-66/929/0 Grunneiendom
66/929/0
1 av 1
M

0,0

0,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Sum

1

0,0

0,1

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

1149-66/930/0 Grunneiendom
66/930/0
1 av 1
M

0,0

0,2

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Sum

0,0

0,2

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

1

1

1

1

1
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1149-66/1/0 Landbrukseiendom
66/1/0
1 av 7
M

Eiendom lagt til (dekar):
Matrikkelnummer

Teignummer Eierforhold
teig

Fulldyrka jord Overflate
dyrka jord

Innmarks
beite

Produktiv
skog

Annet
markslag

Bebygd,
samf., vann,
bre

Ikke
klassifisert

Sum grunneiendom

1149-66/931/0 Grunneiendom
66/931/0
1 av 1
M

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

Sum

1

0,0

0,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

1149-66/932/0 Grunneiendom
66/932/0
1 av 1
M

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Sum

1

0,0

0,6

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

1149-66/933/0 Grunneiendom
66/933/0
1 av 1
M

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

Sum

1

0,0

0,5

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

1149-66/934/0 Grunneiendom
66/934/0
1 av 1
M

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

Sum

1

0,0

0,7

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

1149-66/935/0 Grunneiendom
66/935/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,2

0,0

0,5

0,0

0,0

0,7

Sum

1

0,0

0,0

4,7

0,0

0,5

0,0

0,0

0,7

1149-66/936/0 Grunneiendom
66/936/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,7

0,0

0,0

0,7

Sum

1

0,0

0,0

4,7

0,0

0,7

0,0

0,0

0,7

1149-66/937/0 Grunneiendom
66/937/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,6

Sum

1

0,0

0,0

5,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,6

1149-66/938/0 Grunneiendom
66/938/0
1 av 1
M

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

Sum

1

0,0

0,0

5,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,2

1149-66/939/0 Grunneiendom
66/939/0
1 av 1
M

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Sum

0,0

0,4

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

1

Tabellen "Eiendom lagt til (dekar):" viser arealtall for eiendom lagt til landbrukseiendommen og som entydig kan kobles til én
eiendom (M eller F). Eiendommene er sortert etter matrikkelnummer i stigende rekkefølge.
Andre tilknyttede arealer lagt til (dekar): Nei

Dato: 09.07.2019 09:00 - Eiendomsdata verifisert: 09.07.2019 08:33 - Side 4 av 4

Oversikt over matrikkelenheter og teigtyper
Teiger med eierforhold M og F er inkludert i tabellene "Arealstatistikk" eller "Eiendom lagt til". Andre teiger er listet i tabellene
"Andre arealer tilknyttet eiendommen" eller "Andre tilknyttede arealer lagt til".
Eierforhold teig M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold teig F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold teig Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold teig S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold teig Sx: Uregistrert jordsameie, alle enheter ikke kjent
Eierforhold teig T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo
tlf: 09575
E-post: nve@nve.no

NVE - Marin grense
Tegnforklaring
SVV_Kvikkleirepunkt
SVV_Kvikkleireomr
KvikkleireFaregrad
Høy (løsneområde)
Høy (utløpsområde)
Middels (løsneområde)
Middels (utløpsområde)
Lav (løsneområde)
Lav (utløpsområde)
Ingen

KvikkleireKartlagtOmrade
Kartlagt
Pågående

Marin grense punkt (moh)
Observert marin grense (m.o.h)
Teoretisk marin grense (m.o.h)

Marin grense (detalj)
Marin grense flate (detalj)
Areal over marin grense
Areal under marin grense

Områder med lite eller ingen marin påvirkning

GeocacheGråtone
GeocacheGråtone

0

0,02

0,06
Kilometers

Kommentar
NVEAtlas

10.3.2020
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Brannteknisk vurdering

PROSJEKTNUMMER:

210695

EIENDOM/BYGGESTED

Plan 3047

DATO:

10.02.2020

ADRESSE

Øvre Østremneset

OPPDRAGSGIVER:

RH OPPMÅLING RUNE HEMNES

POSTNR./STED

4250 Kopervik

GNR./BNR.

66/929-939

UTARBEIDET AV:

Kjartan Øvstedal

KONTROLLERT AV:

Geir Sandal

REVISJON:

-

Utført av:

Kontrollert av:

Kjartan Øvstedal
Senioringeniør

Geir Sandal
Senioringeniør

Ved eventuelle spørsmål i forbindelse med rapporten, vennligst ta kontakt med undertegnede på telefon 97548671,
e-post kjartan.ovstedal@firesafe.no eller Firesafe sentralbord 22 72 20 20.

1

BAKGRUNN FOR OPPDRAGET

Firesafe er engasjert av RH Oppmåling for å gjøre en vurdering av slokkevann i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan 3047 på Øvre Østremneset i Kopervik i Karmøy kommune.
Dette notatet oppsummerer de krav som blir gjeldende til slokkevann for planlagt bebyggelse, samt begrensninger til
bebyggelsen for å ivareta kravene som angitt.

2

GRUNNLAG, FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER

Følgende dokumenter ligger til grunn for denne vurderingen:
• Detaljplan for Øvre Østremneset, Plan ID 3047, utarbeidet av RH Oppmåling, udatert.
• Forslag til situasjonsplan, Mulighetsvurdering for plan 3047, utarbeidet av RH Oppmåling, datert 23.08.19.
• Svar på telefonhenvendelse, Brev fra Karmøy kommune v/Aage Steen Holm, datert 24.01.20.
• Østremneset nytt forslag – Beregning av potensiell vannmengde tilgjengelig til brannslokking, Notat
utarbeidet av Karmøy kommune v/Anna Bubnowicz, datert 13.01.20.
• SINTEF Rapport NBL A13126 Slokkevannsmengder, 25.10.13.
• Brannfysikk – fra teori til praksis, 1. utgave, Guttorm Liebe, 2015.
Ytelser gitt i Teknisk forskrift, TEK 17 med tilhørende veiledning (VTEK 17) er lagt til grunn for vurderingen.
Det presiseres at løsningene som er omtalt i dette notatet gjelder den aktuelle bebyggelsen på felt BB1 slik den er
presentert i dokumentene ovenfor. En firemannsbolig og en seksmannsbolig med felles parkeringsanlegg.
Firesafe har ikke erklært ansvar for brannsikkerhet i forbindelse med reguleringsplanen. Løsningene som er skissert for
slokkevann for bebyggelsen som ikke defineres som småhusbebyggelse er et fravik fra preaksepterte løsninger i VTEK.
Dette medfører at kompentet foretak må utarbeide brannkonsept i tiltaksklasse 3 til søknad om igangsettingstillatelse
for disse byggene.

WWW.FIRESAFE.NO

ØVRE ØSTREMNESET, REGULERING

SIDE 1

Felt BK1 skal bestå av 13 boliger i rekke som defineres som småhusbebyggelse. Denne bebyggelsen vil være dekket av
slokkevann med brannkummer som vist i forslag til plan. Beregning gjort av Karmøy kommune viser at
slokkevannsmengden vil være minst 20 l/s, som er i tråd med gjeldende krav. Disse boligene er ikke ytterliggere
vurdert i dette notatet.

3

VURDERING AV BEHOV FOR SLOKKEVANN

Felt BB1 er planlagt som en firemannsbolig og en seksmannsbolig med felles garasjeanlegg. Boligene faller utenfor
definisjonen småhusbebyggelse, og iht. preakseptert ytelse i VTEK skal det være tilgjengelig minimum 50 l/s
slokkevann. Dersom følgende forhold legges til grunn, kan det dokumenteres at det vil være tilstrekkelig med 20 l/s
for byggene.
Det må vurderes om det blir krav til sprinkleranlegg i byggene som følge av kravene til universell utforming. Krav til
sprinkler i boligene vil også medføre krav til sprinkling av parkeringsgarasjen. Dersom det blir krav til sprinkler vil dette
påvirke valg av løsninger for å begrense behovet for slokkevann. Vurderingen skiller dermed på om byggene må
utføres med sprinkleranlegg eller ikke.
Dersom byggene utføres med sprinkleranlegg
Iht. SINTEF sin rapport om slokkevannsmengder reduseres brannvesenets behov for slokkevann betraktelig ved
etablering av sprinkleranlegg i byggene. Det vil dermed ikke være behov for ytterliggere tiltak for å redusere behovet
for slokkevann. 20 l/s vurderes som tilstrekkelig dersom byggene utføres med sprinkleranlegg.
Dersom byggene utføres uten sprinkleranlegg
I boken Brannfysikk – fra teori til praksis er det angitt et slokkevannsbehov for brannvesenet på mellom 0,5 – 1,5 l/min
pr. m2 gulvflate. I planen er det angitt en garasje med en størrelse på ca. 800 m 2. Dette medfører et konservativt
anslag på slokkevann til ca. 1200 l/m (20 l/s). For å begrense behovet for slokkevann må parkeringen deles i to
brannceller, på inntil 400 m2 pr. parkeringsgarasje.
For boligene vil det ikke være nødvendig med ytterliggere tiltak, men det må gjøres en særskilt vurdering, da dette er
et fravik fra preaksepterte løsninger i VTEK.

4

KONKLUSJON

Dersom byggene på felt BB1 bygges i tråd med de anvisninger som følger av dette notatet vil det være tilstrekkelig
med 20 l/s slokkevann. Vurderingen er et fravik fra preaksepterte løsninger, som må dokumenteres i brannkonsept
som skal foreligge før søknad om igangsettingstillatelse.
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalplanavdelingen

Rh Oppmåling Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 ÅKREHAMN

19.06.2018

Deres ref.:

Saksbehandler: Synnøve Hognestad
Direkte innvalg: 51 51 65 31

Saksnr.
Løpenr.
Dok.nr:
Arkivnr.

18/14784
46294/18
2

UTTALELSE - OPPSTART DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET PLAN
ID 3047 I KARMØY KOMMUNE

Viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.
Fylkeskommunen ved kulturseksjonen sender eget brev i saken.
Planområdet omfatter totalt 16 dekar. Området er i kommuneplanen avsatt til
boligbebyggelse og friområde.
Fylkesrådmannen er viser til referat fra oppstartsmøtet og er enig i punktene som blir tatt
opp her. Vi vil særlig fremheve tema som boligtetthet, krav til uteoppholdsareal og
lekeplasser. Vi forutsetter at disse temaene blir ivaretatt i tråd med retningslinjer i Regional
plan for areal og transport på Haugalandet. Videre er forhold for myke trafikanter ett viktig
tema. Fylkesrådmannen legger også til grunn at boligområdet ikke strekker seg ut over
areal avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Med hilsen

Synnøve Hognestad
rådgiver

Knut T. Slettebak
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 Stavanger

BESØKSADRESSE
Arkitekt Echoffsgt.1
Stavanger

E-POST: firmapost@rogfk.no

TELEFON
51 51 66 00

TELEFAKS
51 51 68 90

BANKGIRO: 3201.05.50520

INTERNETT: www.rogfk.no

Kopi:
Karmøy kommune
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen

FYLKESRÅDMANNEN
Kulturavdelinga

Rh Oppmåling Rune Hemnes
Slettebøvegen 84
4270 ÅKREHAMN

24.07.2018

Dykkar ref.:

Saksbehandlar: Angunn Skeiseid
Direkte telefon: 51 92 10 80

Saksnr.
Løpenr.
Arkivnr.

18/14784-5
55477/18
FR-RB KAR Øvre

Østremneset

KARMØY KOMMUNE - GNR.66, BNR.2 M.FL. - DETALJREGULERING FOR ØVRE
ØSTREMNESET PLAN ID 3047. FRÅSEGN VEDRØRANDE FORHOLDET TIL
AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE
Fylkesrådmannen viser til tidlegare korrespondanse, samt synfaring som vart gjennomført
den 05.07.2018. Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har vurdert forslaget til
regulering i det aktuelle området som sektormyndigheit innanfor kulturminnevern.
Det vart i dette området ikkje vurdert til å vere potensiale for nye funn av automatisk freda
kulturminne. Vi kan dermed, ut frå arkivsjekk og på bakgrunn av resultatet av den ovanfor
nemnde befaringa, ikkje sjå at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk freda
kulturminne. På grunnlag av dette har fylkesrådmannen, seksjon for kulturarv, ingen
merknader til at tiltaket vert gjennomført.
Vi vil gjere merksame på at sjølv om det pr. i dag ikkje er kjent automatisk freda
kulturminne i området som vert omfatta av tiltaket, må eventuelle funn ved gjennomføringa
av planen straks varslast om til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stansast inntil
vedkommande myndigheit har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Med helsing
Seksjon for kulturarv

Morten Ravndal Larsen
fungerande fylkeskultursjef

Angunn Skeiseid
rådgjevar
Kopi: Karmøy kommune
Fylkesmannen i Rogaland
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Fråsegn til varsel om oppstart av planarbeid 3047 på gnr./bnr. 66/2 m.fl. ved
Østremneset i Karmøy kommune
Me viser til oversending, dagsett 12.06.2018.
Saka gjeld varsel om oppstart av planarbeid for gnr./bnr. 66/2 m.fl. ved Østremneset i Karmøy
kommune. Føremålet med planen er å detaljregulera eit areal på ca. 16 daa til konsentrert
småhusbebyggelse, med tilhøyrande vegnett.
Planområdet må regulerast i samsvar med arealføremålet i overordna plan.
Det er viktig at det blir lagt inn tilstrekkeleg med leikeareal og grøntområde i tråd med nasjonale
forventningar til regional og kommunal planlegging, og planen må følgje rikspolitiske retningsliner
for barn og unge.
Det er også viktig at det blir lagt vekt på landskapstilpassing og estetisk gode planløysingar. Planen
må vidare vurderast etter §§ 8-12 i naturmangfaldlova.

Med helsing

Alexander Reppert
rådgivar

Erik Cockbain
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.
Saksbehandlar: Alexander Reppert
Saksbehandlar telefon: 51568727
E-post: fmroare@fylkesmannen.no
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Kristoffer Ånensen
Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region vest

Gro Osmundsen Kyvik /

1 8/1 3451 8 - 3

Deres referanse :

Vår dato :
09.07.201 8

93281 820

Fv. 5 1 1 - Uttale til varsel om oppstart av planarbeid ved Øvre Østremneset Kopervik - Plan ID 3047 - gnr. 66 bnr. 2 m.fl. - Karmøy kommune
Statens vegvesen viser til brev datert 1 2.06.201 8. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse
strid med kommuneplanen

med tilhørende vegnett. Planarbeidet er delvis i

der store deler av området er vist til friområde.

Statens vegvesen har ansvar for at føringe r i Nasjonal transportplan,
planretningslinjer

Statlige

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,
som statlig fagmyndighet

og

med sektoransvar innen vegtransport.

Planområdet har adkomst fra kommunal veg, via kryss mot fv. 51 1 . Statens vegvesen sine
interesser i området er knyttet til f ylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune

som vegeier.

Krysset mot fv. 51 1 er regulert i gjeldende plan 301 0 for g/ s- veg Bygnes - Søylebotn. Statens
vegvesen vil utføre mindre utbedringer i kryssområdet i forbindelse med pågående bygging
av g/s - veg og busslommer langs fv. 51 1 . Prosjektet skal etter planen ferdigstilles
201 8 og ny veg åpnes før jul. Det framgår ikke av oppstartsvarselet
det skal tilrettelegges

i løpet av

hvor mange nye enheter

for innenfor planområdet . Dersom planarbeidet medfører at den totale

ÅDT overstiger 500 kjøretøy i krysset kan Statens vegvesen stille krav til utbedring av
siktsone mot fv. 51 1 . Vi ber om at dette utredes i planarbeidet.
Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Tho r kildsen
Seksjonsleder

Kyvik Gro Osmundsen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Kopi
Karmøy kommune, Postboks 1 67, 4291 KOPERVIK
Rogaland fylkeskommune,
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Uttalelse vedrørende varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for Øvre Østremneset i Karmøy kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 12. juni 2018.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om planen
Hensikten med planarbeidet er å detaljere areal til konsentrert småhusbebyggelse,
med tilhørende veinett.
Planområdet omfatter et areal på totalt ca. 16 daa.
Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og
vi har dermed ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan
for Øvre Østremneset i Karmøy kommune.

Vennlig hilsen

Kristine Bye
rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristine Bye
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FYLKESRÅDMANNEN
Fylkesrådmannen

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 KOPERVIK

Deres ref.: 18/2957-23

28.11.2018

Saksbehandler. Synnøve Hognestad

Saksnr. 18/14784-11
Løpenr. 87591/18
Arkivnr. FR-RB KAR Øvre

Østremneset

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KARMØY KOMMUNE - GNR.66, BNR.2 M.FL. DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET, PLAN ID 3047
Det er i Fylkesutvalget den 27.11.2018 fattet følgende vedtak:
Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til uheldig fragmentering
og dårligere kvalitet av friområdet, oppsplitting av kulturlandskapselement, for dårlig
boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassarealet.

Med hilsen
Regionalplanavdelingen

Synnøve Hognestad
rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen

Standardbrev for melding om vedtak.

Postadresse:
Postboks 130, Sentrum
4001 Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Saksutredning:

KARMØY KOMMUNE - GNR.66, BNR.2 M.FL. - DETALJREGULERING FOR
ØVRE ØSTREMNESET PLAN ID 3047

Behandlinger: FU
Vedlegg:
Kart – detaljeregulering
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Andre henvisninger:

1. Bakgrunn:
Karmøy kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Østremneset.
Detaljreguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse ble sendt
på høring 16.10.18. Frist for uttale er satt til 28.11.18.
2. Problemstilling:
Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til områdeplan er i samsvar med
nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale
interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealutvikling.
Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP - Haugalandet) gir
bestemmelser og retningslinjer som vil være førende for utforming av
områdeplanene:
- Utvikling av boligutbygging med fastsetting av tetthet og kvalitet
- Uteoppholdsareal for boliger
En viktig problemstilling vil også være å ivareta og opprettholde kvalitetene i
friområdet

3. Saksopplysninger:
Formålet med planen er å detaljregulere areal til konsentrert småhusbebyggelse,
med tilhørende veinett. Planområdet omfatter totalt et areal på ca.16 daa, og ligger
på øvre Østremneset nord for Kopervik sentrum.
Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse og friområde.
Området er tidligere detaljregulert, men ikke utbygd.
Planområdet ligger også innenfor kommunedelplan for Kopervik som nylig har vært
på høring.

Arkivsaksnr.:18/14784-8
Reg.dato: 08.11.2018

Løpenr: 82016/18
Arkivnr: FR-RB KAR Øvre Østremneset

Saksbeh: Synnøve Hognestad

Figur 1 Reguleringsplan

4. Fylkesrådmannens vurderinger:
Fylkesrådmannen er positiv til hovedgrepet i planen om å etablere tettere
bebyggelse enn gjeldende plan legger opp til. Boligtettheten er imidlertid fremdeles
lavere enn kravene i regionalplan for areal og transport på Haugalandet.
Kommunen foreslår også å åpne for boligbebyggelse og adkomstveg innenfor
tiliggende areal som er avsatt til friområde. Regulering til friområde brukes for å
sikre allmennheten tilgang til attraktive arealer for aktivitet og uteopphold nær
tettbebygde områder. Fylkesrådmannen mener arealene som foreslås omdisponert
har viktige kvaliteter som ikke bør bygges ned.
Sammenheng i friområde
I reguleringsplanen er det regulert inn et areal for boligbygging (BK3) innenfor areal
som er avsatt til friområde i kommuneplanen. Et område lengst sørøst har til
gjengjeld endret formål fra boligområde til friområde. Fylkesrådmannen er positiv til
at det blir gjort tilpasninger av arealformål i detaljreguleringen, men mener en viktig
forutsetning er at kvaliteten på friområdet totalt sett ikke blir forringet.
I saksdokumentene kommer det frem at friområdet innehar en del frilufts- og
kulturlandskapskvaliteter. Friområdet består av en høyde i nordvestlig del. Det er
registrert flere tråkk i området, en akebakke, en geil, flere steingarder og rester av
en gammel frukthage.

Arkivsaksnr.:18/14784-8
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Løpenr: 82016/18
Arkivnr: FR-RB KAR Øvre Østremneset

Saksbeh: Synnøve Hognestad

Figur 2 Topografisk kart over området. Geil, steingardstrukturer og frukthage ligger i tilknytning til det gamle
gårdshuset. Akebakke lengst vest i planområdet. Adkomstveg til BK3 vil ble liggende like nord for det
eksisterende gårdshuset.

Bytte av areal som er gjort her, fører etter fylkesrådmannen sin vurdering til en
uheldig oppsplitting av friområdet. Det gjelder både plassering av området BK3 et
stykke fra resten av bebyggelsen, og også etablering av adkomstveg til området BK
3.
Akebakke
Bakken lengst vest blir brukt som akebakke om vinteren. Ved etablering av
boligområdet BK3, blir bakken mer adskilt fra resten av friområdet. Det flatere
området der BK3 er tenkt etablert, kan naturlig inngå i aktiviteter knyttet til
akebakken. Området FR12 vil etter fylkesrådmannen sin vurdering ikke kunne
dekke de samme funksjonene.
Topografisk utforming av FR12
Området FR12 ligger mer isolert fra resten av friområdet og framstår som relativt
bratt. I 3D – illustrasjoner som følger planen ser en at området FR12 utgjør en
nokså markant skråning. Området heller både mot sør og mot øst. Etter
fylkesrådmannen sin vurdering vil det være krevende å etablere et attraktivt
friområde her.

Arkivsaksnr.:18/14784-8
Reg.dato: 08.11.2018

Løpenr: 82016/18
Arkivnr: FR-RB KAR Øvre Østremneset

Saksbeh: Synnøve Hognestad

Figur 3D modell av planlagt boligområde.

Oppsplitting av landskapselement
Plassering av området BK3 og etablering av adkomstvegen fører til uheldig
oppsplitting av et landskap med flere historiske spor. Både geilen, frukthagen og
deler av steingardstrukturene er knyttet til området nær det gamle gårdshuset.
Noen av elementene vil bli stykket opp. Geilen og rester av frukthagen vil bli
liggende isolert fra resten av landskapet.
Boligtetthet
Et hovedprinsipp i regional plan for areal og transport på Haugalandet er å styrke
by-, tettsteds- og grendesentrene. Hvor nye boliger blir etablert, og hvilken type
boliger det blir lagt til rette for, er avgjørende for om målet blir nådd. Ny
boligbygging skal bidra til korte avstander til daglige gjøremål, effektiv arealbruk,
differensiert boligstruktur, bokvalitet og gode bomiljø, og gi grunnlag for
miljøvennlig transport.
I regionalplanen er det stilt krav om en boligtetthet på 4-8 boliger pr dekar innenfor
en radius på 750 meter fra sentrum. Av saksdokumentene går det fram at det blir
planlagt opp til 21 nye boliger. Arealet avsatt til lekeplass og boligbebyggelse er 6,6
dekar. Dette gir en tetthet på om lag 3,2 boliger/dekar.
Planområdet ligger rundt 450 meter fra Hovedgata i Kopervik. Fylkesrådmannen
mener det er uheldig at planen ikke når minstekravet til boligtetthet i
regionalplanen. I saksdokumentene er det oppgitt at det både går skole og kollektivt
busstilbud langs fylkesveg, knappe 150 meter fra planområdet. Økt tetthet vil også
kunne åpne for større differensiering av type boliger.
Fylkesrådmannen vil i denne sammenheng peke på at området ligger innenfor
kommunedelplan for Kopervik som nylig har vært på høring. I planen ble følgende
utfordringer knyttet til boligstruktur framhevet:
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- Konsentrere flere områder i sentrum og sentrumsnære områder
- Skape en høyere arealutnyttelse i både eksisterende og framtidige
boligområder
- Skape en mer variert boligstruktur innenfor planområdet, med særlig fokus på
etablering av leiligheter og mer arealeffektive boligtyper.
Fylkesrådmannen ser at det for deler boligområdet ligger en begrensing i høyde.
Ny bebyggelse bør ikke virke skjemmende for utsikt fra høyden i friområdet. Slik
bebyggelsen så langt er planlagt, vil det bli liggende igjen et areal sørøst i planen
(friområde FR12). Dette arealet har gode solforhold, og bør kunne utnyttes til
boligformål. Det finnes flere gode eksempler på boligtyper som kan tilpasses
skrånende terreng.
Lekeplass
Fylkesrådmannen registrerer at lekeplassen er plassert i området som fra gammelt
av var hage/frukthage. Intensjonen er å ta vare på noe av hagens kvaliteter.
Fylkesrådmannen er i tvil om opparbeidelse av en lekeplass er et godt grep for å
ivareta frukthagen. Konkret er det satt krav om å ta vare på ett tre. Etter
fylkesrådmannens vurdering vil det å innlemme hagen i friområdet ivareta stedets
historiske verdi på en bedre måte ved at området i større grad inngår i sin naturlige
sammenheng
På bakgrunn av momentene nevnt over, forringelse av friområdet (fragmentering og
dårligere kvalitet av «erstatningsareal»), oppsplitting av kulturlandskapselement, for
dårlig boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassen foreslår
fylkesrådmannen innsigelse til planen slik den nå foreligger.

Forslag til vedtak:
1. Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til uheldig
fragmentering og dårligere kvalitet av friområdet, oppsplitting av
kulturlandskapselement, for dårlig boligtetthet og noe uheldig plassering av
lekeplassarealet.

Trond Nerdal
fylkesrådmann
Christine Haver
regionalplansjef
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er å
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av planlagte

at det planlegges 20 nye

i krysset mot fylkesveg en etter utbygging

av

planlagte boliger overstiger klart 500 kjøretøy.
Regulert sikt i gjeldende plan er 4x45 m. I henhold

til Vegnormalen

1 0x54 m. Statens vegvesen gir faglig råd om å stille rekkefølgekrav
Per Sivles veg til fv. 51 1 før utbygging
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til utbedring

av si kt fra

av nye boliger i planområdet.
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REFERAT FRA DIALOGMØTE OM INNSIGELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET
Fylkesrådmannen fremmet innsigelse til planforslag for plan 3047 i brev datert 28.11.18.
Det ble den 15.01.19 gjort befaring av planområdet samt avholdt et dialogmøte mellom
Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune.
Fylkeskommunens hovedinnvendinger til planforslaget er:
1) Boligtetthet oppfyller ikke krav til tetthet i Regional plan for areal og transport på
Haugalandet
- Foreslått boligområde BK3 ligger i et område avsatt som friområde i
kommuneplanen og forslag til ny kommunedelplan for Kopervik. Området bør forbli
et grønt friområde, og boligområdet bør tas ut
- Det resterende boligområdet (BK1 og BK2) bør planlegges tettere, i praksis med ca. 4
nye boenheter enn foreslått for å oppfylle krav til boligtetthet (4-8 boliger/daa)
2) Friområde (FRI2) er ikke et godt alterantiv til omdisponert friområde
- Området kan ikke anses som er erstatning for friområdet som omdisponeres til bolig
(BK3).
Kommunens tilbakemelding:
- Kommunen oppfatter friområdet satt av til BK3 som et mindre viktig friområde, og
har i planbehandlingen lagt større vekt på at totalt antall boliger får mer luft og lys
mellom seg. De viktigste friområdene er bevart, og det er lagt inn gang- og sykkelvei
gjennom planområdet som styrker tilgangen til friområdet. Kommunen vil også
overta eiendomsretten til friområdene ved utbygging, og vil kunne legge til rette for
bruken av disse på en god måte
- Kommunen er enig i at friområdet FRI2 ikke er å anse som et friområde, men mer
som en grønn sone langs veianlegg. Formål for dette området kan endres, og ev.
reduseres dersom fortetting av BK1 krever mer plass

Teknisk etat

-

Kommunen foreslår, sammen med utbygger, å utvide friområdet FRI1 i nordøst, slik
at det blir mulig å gå fra Per Sivles veg sørover langs BK2 (og plangrensa) opp til
toppen av friområdet

Veien videre:
- Kommunen vil, i samarbeid med forslagsstiller, vurdere tettere utbygging av BK1 og
BK2, samt ta ut BK3, og legge frem skisser til arealløsninger for dette.
Tilbakemelding fra fylkeskommunen på skissene vil danne grunnlag for et revidert
planutkast som legges ut til nytt offentlig ettersyn

Referatet er lest og godkjent av alle møtedeltakere.

Teknisk etat

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

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

26.04.2019
Aage Steen Holm
18/2957-32
25374/19
PLANR 3047

SKISSER TIL OPPFØLGING AV INNSIGELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL.
Kommunen viser til innsigelse fra Rogaland fylkeskommune vedrørende to forhold ved
planforslaget:
- Boligtetthet i området ligger under tetthet satt i Regional plan for areal og transport på
Haugalandet (ATP), som tilsier 4-8 boenheter/daa
-

Boligområde BK3 berører delvis et grøntområde i kommuneplanens arealdel, samt
oppsplitting av grøntområdet generelt (FRI1 og FRI2)

Kommunen har sammen med forslagstiller, i tråd med referat fra dialogmøtet mellom Rogaland
fylkeskommune og kommunen den 15.01.19, vurdert ulike alternative utbyggingsmuligheter for
å komme fylkeskommunen i møte.
Fra referat etter dialogmøte:
«Kommunen vil, i samarbeid med forslagsstiller, vurdere tettere utbygging av BK1 og BK2, samt
ta ut BK3, og legge frem skisser til arealløsninger for dette. Tilbakemelding fra fylkeskommunen på
skissene vil danne grunnlag for et revidert planutkast som legges ut til nytt offentlig ettersyn.»
På de følgende sider følger en kort beskrivelse av disse skissene, sammen med kommunens
anbefaling. Vi imøteser tilbakemelding fra fylkeskommunen på de ulike alternativene, slik at
kommunen kan legge dette til grunn for et nytt planutkast til offentlig ettersyn.

Figur 1: Gjeldende forslag til reguleringsplan

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

Alternativ 1: Gjeldende planforslag
Dette alternativet er foretrukket av kommunen. Ingen endring i forhold til det planforslaget som
ble lagt ut til offentlig ettersyn.
Foreslått boligareal (BK1-3):
Felles lekeplass (LEK):
Antall boenheter:
Boligtetthet uten LEK:
Boligtetthet med LEK:

6,1 daa
0,5 daa
20
3,3 boenheter/daa
3,0 boenheter/daa

Figur 2: Alternativ 1

Positivt:
-

Det er mer luft mellom boliggruppene

-

Det er luft/grønt både på avsatt LEK, FRI2 sør for BK1 og i et område midt mellom
boligene (mellom kommunal vei og internveier)

-

Eldre hage med vindskjermet beliggenhet og et eldre frukttre unngår nedbygging, og vil
danne en naturlig grense mot eldre steingjerde (mot BK1)

Negativt:
-

BK3 (1,1 daa) ligger i sin helhet innenfor grøntområde FRI22 i forslag til kommunedelplan
for Kopervik. Arealet er likt med avsatt grøntområde i gjeldende kommuneplan. Dette
arealet er på 7,1 daa, og vil dermed bli redusert til 6,0 daa
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Alternativ 2: BK3 reduseres med to boenheter, BK2 øker med to boenheter
Området BK3 reduseres til halv størrelse (minus 2 boenheter), mens BK2 øker tettheten
tilsvarende. Dette innebærer en annen løsning på adkomst i BK2 med mer internvei og trangere
plass for parkering.
Foreslått boligareal (BK1-3):
Felles lekeplass (LEK):
Antall boenheter:
Boligtetthet uten LEK:
Boligtetthet med LEK:

5,6 daa
0,5 daa
20
3,6 boenheter/daa
3,3 boenheter/daa

Figur 3: Alternativ 2

Positivt:
-

BK3 blir redusert til fordel for mer grøntareal, mer i tråd med kommuneplanen og forslag
til kommunedelplan

-

Det er luft/grønt både på avsatt LEK, FRI2 sør for BK1 og i et område midt mellom
boligene (mellom kommunal vei og internveier)

-

Eldre hage med vindskjermet beliggenhet og et eldre frukttre unngår nedbygging, og vil
danne en naturlig grense mot eldre steingjerde (mot BK1)

Negativt:
-

BK3 (0,6 daa) ligger i sin helhet innenfor grøntområde FRI22 i forslag til kommunedelplan
for Kopervik. Arealet er likt med avsatt grøntområde i gjeldende kommuneplan. Dette
arealet er på 7,1 daa, og vil dermed bli redusert til 6,5 daa
3

-

BK2 får tettere bebyggelse med mindre uteareal rundt husene. En internvei blir liggende
parallelt med kommuneveien, og vil visuelt bety større «harde flater» slik som asfalt og
parkering for biler i forhold til alternativ 1, der det er mulighet for noe
grøntarealer/beplantning mot kommunal vei

Alternativ 3: BK3 og LEK fjernes, LEK plasseres midt i feltet (dagens BK1)
Dette alternativet er foretrukket av forslagsstiller. Dagens eldre hage som i planforslaget er satt
av til LEK og bevaring av eldre steinmur/geil fjernes til fordel for boliger. Et område i BK2
mellom kommunal vei og internveier blir ny lekeplass. Denne er av forslagsstiller oppgitt til å
være ca. 400 m2, altså ca. 100 m2 mindre enn i gjeldende planforslag. BK2 har samme
løsning/tetthet som i alternativ 2.
Foreslått boligareal (BK1-3):
Derav felles lekeplass (BK1):
Antall boenheter:
Boligtetthet uten LEK (i BK1):
Boligtetthet med LEK (i BK1):

5,7 daa
0,4 daa
20
3,8 boenheter/daa
3,5 boenheter/daa

Figur 4: Alternativ 3

Positivt:
-

BK3 blir fjernet i sin helhet til fordel for grøntareal i henhold til kommuneplanen og
forslag til kommunedelplan
4

Negativt:
-

BK2 får tettere bebyggelse med mindre uteareal rundt husene. En internvei blir liggende
parallelt med kommuneveien, og vil visuelt bety større «harde flater» slik som asfalt og
parkering for biler i forhold til alternativ 1, der det er mulighet for noe
grøntarealer/beplantning mot vei

-

Eneste åpne areal inne i boligområdet er ny lekeplass (dagens BK1, mellom kommunal vei
og internveier)

-

Eldre hage med vindskjermet beliggenhet og et eldre frukttre, samt gammel geil, utgår og
blir til boligareal

Alternativ 4: Gjeldende reguleringsplan
For forslagsstiller/utbygger er det også mulig å bygge ut område innenfor gjeldende
reguleringsplan. VEG R i gjeldende reguleringsplan går vestover inn i grøntområdet i
kommuneplanen, og vil ikke kunne bygges. Men områdene som i planforslaget er avsatt til BK1,
BK2 samt LEK vil kunne bygges uten endring i gjeldende reguleringsplan. Her er ikke krav til
tetthet i henhold til ATP, og kryssløsningen mot Per Sivles vei er dårligere.

Figur 5: Gjeldende reguleringsplan – med regulert X-kryss mot Per Sivlesvei i øst. Ca-område som kan bebygges er
innrammet med rød strek.
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Andre problemstillinger
Forslagsstiller har nettopp kjøpt eiendom 66/66 i vest, og eier fra før av gnr 66/18. Dermed kan
utbygger bygge ut områdene gnr. 66/18 og gnr. 66/66. Områdene er regulert til boligformål. For å
få dette til, må bilvei reguleres helt fram til eiendommene. I dag er det regulert en bilvei opp fra
Avaldsnesvegen, men denne er uønsket/vanskelig å få bygd. Dette innebærer at planforslaget må
endres slik at KV1 blir forlenget helt frem til planområdets vestre grense (som erstatning for
GS1). Også i gjeldende reguleringsplan er det regulert bilvei frem til eiendommene fra øst (Veg R
i figur 5 over).
Som gjennomgående mulig skolevei, ønsker kommunen i utgangspunktet fortau langs denne
veien (KV1) dersom den skal forlenges. Men det er vanskelig pga. bratt terreng, uten å gjøre store
inngrep i friområdet vest for BK3. Nye enheter i vest vil ikke bli så mange at det krever fortau i
henhold til kommunal norm, og kommunen er dermed positiv til at det kan reguleres vei
vestover for å åpne opp nye områder sentralt i Kopervik for fortetting. Dette (endring av GS1 til
KV1) vil bli synliggjort i et nytt planforslag som legges ut til offentlig ettersyn.

Figur 6: Gnr. 66/66 og 66/18 som forslagsstiller senere ønsker å bygge ut (markert med røde sirkler). Planforslaget
omfatter arealene rett øst for disse to eiendommene.
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Kommunens vurderinger
Rogaland fylkeskommune har fremmet innsigelse til planforslaget ut fra to hensyn.

Innsigelsespunkt 1: Boligtetthet
Kommunen mener at hensynet til boligtetthet i dette området er av mindre viktighet, av flere
grunner:
1) Hele planområdet vil, uansett alternativ, gi totalt 20 boenheter. Selv om tettheten innenfor
de gule boligområdene endres ut fra ulike alternativ, er tettheten for området totalt sett lik
2) Kravet i ATP er 4-8 boenheter/daa innenfor en radius av ca. 750 m fra sentrum. Utenfor
denne er kravet 2,5 boliger/daa. Dette området ligger i randsonen av 750 m, alt ettersom
hvor man definerer «sentrum». Alle boligområdene rundt er eneboliger med adskillig
lavere tetthet (ca. 1-1,5 boenheter/daa), og utbygger mener det ikke er marked for
leilighetsbygg i dette området. Kommunen mener derfor at en tetthet på 3,0 (3,3 uten
LEK) er akseptabelt i området
3) Dersom man ikke legger til grunn at det skal bygges leilighetsbygg med adskillig tettere
utbyggingsstruktur, vil alternativ 1 (gjeldende planforslag) være det som sikrer best
bokvalitet for øvrig (luft mellom bygg, mindre internveier mv.)

Som kartene under viser, er avstand til sentrum 440 m hvis man legger korteste avstand til
grunn, men ca. 850 m hvis man legger en noe lenger avstand til grunn (der avstand er satt til
hovedvekt av nye boliger og sentrumskjerne).

Figur 7: Avstand fra BK1/BK2 til midt i sentrum er 850 m (Gåavstand fra BK1/BK2 til midt i sentrum)
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Figur 8: Avstand fra BK3 til starten av sentrum er 440 m (Gåavstand fra BK3 til Strømsund bro)

I planarbeidet har kommunen sammen med utbygger lagt stor vekt på å bevare en del
elementer (steingjerder, hage med tre, viktige grøntområder). Dette gir begrensning i
utnyttelse av planområdet. For kommunen har disse hensynene vært viktigere enn å oppnå
boligtetthet i henhold til den regionale planen. Området ligger ikke i det som anses som de
mest sentrale delene av Kopervik, selv om det ligger sentrumsnært. Gitt omkringliggende
bygningsstruktur, er det ikke ønskelig å gjøre området for tett. For utbygger er det også
praktiske problemer med ytterligere fortetting, deriblant fall på avløp, parkeringsdekning,
høydevirkning mv. Eksempelvis vil utbygging av FRI2 innebære at bygningsmasse her virker
svært dominerende i høyde i forhold til enebolig rett sør for planområdet/FRI2.
Hagen er – som hage betraktet – ikke noe å ta vare på, da den allerede er helt gjengrodd. Det
vil også være vanskelig å få et boligfelt til å vedlikeholde en hage i form av
vekster/hagekvalitet. Det har derfor ikke vært viktig for kommunen å beholde hagen som
«hage», men vi mener at hagen er et attraktivt samlingspunkt som kan fungere som lekeplass,
samtidig som noen historiske elementer (vegetasjon/frukttre og steingjerder/geil) rundt
danner en god ramme for lekeplassen.

Innsigelsespunkt 2: Grøntareal
Vedrørende innsigelsespunkt om inngripen i grøntarealer, har kommunen gjennom hele
planprosessen vurdert dette hensynet. Vi kan se at det er uheldig at nytt forslag til
kommunedelplan for Kopervik har avsatt hele BK3 til grøntareal, men samtidig er det ikke
vanlig å redusere grøntareal i en kommuneplan/kommunedelplan uten god grunn. Prosessen
med kommunedelplan og reguleringsplanen for Øvre Østremneset har gått parallelt, men
styrt fra ulike avdelinger innad i kommunen. Dette er noe av bakgrunnen for at disse to
planene ikke har synkronisert seg underveis. Kommunen har heller ikke ønsket å redusere
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grøntareal i overordnet plan, uten at det er gjort gode vurderinger og krav gjennom
reguleringsplan. Dette sikres best nettopp gjennom reguleringsplanen.
Imidlertid mener vi at planforslaget ivaretar de viktige grøntområdene og bruksområdene –
basert på barnetråkkregistreringer og kjent bruk – og at planforslaget dermed ikke kommer i
brukskonflikt med verken overordnet plan eller andre føringer.
Kommunen har også lagt andre hensyn til grunn:
1) Lekeplassen (LEK) er plassert på en gunstig vindskjermet plass og vil også bidra til bruk
av området
2) Befolkningen får en tverrforbindelse øst-vest gjennom området som de i dag ikke har.
Dette vil være svært positivt for gående og syklende på hele Østremneset
3) Planforslaget innebærer at forslagsstiller (som eier hele grøntområdet) ved utbygging
vederlagsfritt overdrar grøntområdet til kommunen. Kommunen vil dermed bedre kunne
tilrettelegge grøntområdet for allmenheten, enn hva dagens situasjon er
4) Akebakke: Som vist under er avgrensning av areal til akebakke og nytt boligfelt BK3
tegnet inn. Disse kommer ikke i direkte konflikt med hverandre. Det er selvsagt mulig å
bruke arealet der BK3 ligger til fremtidig lek, men kommunen har lagt vekt på å bevare de
områdene som gjennom registreringer og lokal kunnskap er brukt til lek. Dette innebærer
at andre områder kan vurderes utbygd der dette ikke kommer i konflikt med
friluftsinteressene og allmennhetens bruk.

Figur 9: Avgrensning av akebakke og nytt boligområde BK3
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Andre endringer i planforslaget
Foruten endringer i KV1 og GS1 som nevnt tidligere, vil kommunen også gjøre følgende
endringer:
1) FRI2 i gjeldende planforslag endres til et annet formål, f.eks. «Annen veggrunn – grønt»,
for å synliggjøre at dette ikke er et friområde, men et restareal (skråning) som skal
beplantes. Dersom det er behov for murer i området for å bygge opp tomter i BK1, vil noe
av dette antakeligvis bli regulert som privat areal, og ikke offentlig slik som i gjeldende
planforslag
2) Helt i nord i BK2 vil et område på 4 meters bredde (mot gnr. 66/706) bli regulert til
friområde, med plankrav om å opparbeide en sti fra Ivar Åsens veg opp til toppen av
friområdet (FRI1). Dette gjøres for å sikre adkomst til friområdet også fra nordøst. Det vil
bli tillatt å legge bygg innenfor BK2 helt inntil formålsgrensen mot ny sti

Figur 10: Forslag til ny grønn korridor (o_FRI) der rød pil er satt inn. Bredde ca. 4 m. Byggegrense mellom
ny grønnkorridor og BK2 vil da gå i formålsgrensen.

Veien videre
Kommunen har i denne plansaken vært svært delaktig, og hatt en god kommunikasjon underveis
med utbygger, for å lage en bedre reguleringsplan enn gjeldende reguleringsplan. Fra utbyggers
side har det vært ønskelig å fortette, men samtidig er boligmarkedet i Kopervik slik at det er
vanskelig å omsette boliger. Utbygger har derfor ikke ønsket å satse på leiligheter og mindre
boenheter i dette området.
Fra kommunens side har det vært ønskelig med fortetting, men med kvalitet. Kommunen har
god kjennskap til bruken av området gjennom barnetråkkregistrering, og har lagt dette til grunn
sammen med kommuneantikvarens vurderinger av historiske bygningselementer. Det er
kommunens oppfatning at planforslaget er en kraftig forbedring i forhold til gjeldende
reguleringsplan, samtidig som det gir bedre mulighet for myke trafikanter til sentrum, og at
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kommunen selv vil disponere og kunne utvikle grøntområdene. Med et nytt planforslag der KV1
forlenges til planområdets vestgrense, kan også nye boligområder i vest mot Avaldsnesvegen
bebygges og gi ytterligere fortetting i et sentralt område av Kopervik.
Kommunen ber om tilbakemelding fra Rogaland fylkeskommune på de fremlagte alternativene.
Kommunen ønsker å legge et revidert planforslag ut på nytt offentlig ettersyn, der endringer i
KV1/GS1, sti i nordøst samt endringer i boligstrukturen for øvrig, blir synliggjort.
Kommunen ønsker primært å beholde alternativ 1 som utbyggingsalternativ, men vi ønsker at
fylkeskommunen kommer med tilbakemelding på hva som kan være en akseptabel løsning med
tanke på innsigelsen som er fremmet, før planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen

Aage Steen Holm
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Synnøve Hognestad (e-post)
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Regionalplanavdelingen

Dato:
Saksnr:
Dok.nr:
Saksbeh.:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

Deres
ref.:

22.05.2019
2019/22294
3
Synnøve
Hognestad
18/2957-32

Karmøy kommune - gnr 66 bnr 2 m fl - detaljregulering - øvre Østremneset - skisser
til oppfølging av innsigelse
Viser til brev datert 26.04.19 med skisser over alternative løsninger for plan 3047 i Karmøy
kommune, øvre Østremneset. Kommunen ber om tilbakemelding
Rogaland fylkeskommune har fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av to forhold:
- Boligtettheten er mindre enn krav satt i retningslinjer i Regional plan for areal og
transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet).
- Boligområdet BK3 griper inn i og bidrar til å splitte opp grøntområde i
kommuneplanens arealdel
Karmøy kommune har sendt fire alternative skisser til løsning, og ber om tilbakemelding
på hvilke av løsningene som best imøtekommer innsigelsene.
Vi vil her kort kommentere de ulike løsningen.
Alternativ 1 - Gjeldene planforslag:
Her er det ikke gjort noen enderinger som bidrar til å imøtekomme innsigelsene.
Fylkesrådmannen kan heller ikke se at de argumentene kommunene har nevnt for fordeler
med alternativet veier opp mot hovedinnvendingene i innsigelsen, manglende krav til
tetthet og inngrep/oppsplitting av grøntområde.
Alternativ 2 - BK3 reduseres med to boenheter:
Alternativet har redusert antall boenheter som blir liggende innenfor grøntområde fra 4 – 2
Dette er et skritt i rett retning, men fremdeles mener vi boligene i BK3 splitter opp
grøntområder en uheldig måte. Fylkesrådmannen sin vurdering er at forslaget ikke tar
tilstrekkelig hensyn til grøntområdet. Det er særlig uheldig at boligene vil punktere det
klare skillet mellom grøntområdet og boligområdene, som den nye veistrukturen vil danne.
Vi ber kommunen på ny vurdere om hele BK3 kan tas ut av planen.
Fylkesrådmannen er ellers enig med kommunen i at plassering av lekeplassen i dette
alternativ er bedre enn i alternativ 3.
Alternativ 3 – BK3 og LEK fjernes. LEK flyttes til en mer sentral beliggenhet i planområdet
Dette alternativet svarer isolert sett best ut innsigelsene fra Rogaland fylkeskommune.
Forslaget gir den høyeste tettheten samtidig som friområdet ikke blir berørt.

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

Samtidig fører alternativet til at lekeplassarealet blir mindre og at lekeplassen blir flyttet
høyere opp i terrenget. Den gamle frukthagen blir omgjort til boliger.
Alternativ 4 – gjeldene reguleringsplan
Kommunen peker på at det å bygge etter gjeldene reguleringsplan fortsatt er en mulighet.
Reguleringsplanen er gammel, og legger opp til lav tetthet, langt lavere enn anbefalinger
gitt i ATP – Haugalandet.
Fylkesrådmannen mener at det å beholde og bygge etter den gamle reguleringsplanen vil
være det dårligste alternativet. Reguleringsplanen er hverken i tråd med ATP –
Haugalandet eller kommuneplanen. Ved revidering og fastsetting av overordna planer,
ligger det en forventing om at gamle urealiserte detaljreguleringsplaner som er i strid med
overordna planer blir revidert før bygging. Dette gjelder både dersom arealformål ikke
samsvarer med overordna planer og i de tilfellene utnyttelsen ikke er i tråd med overordna
planer.
Oppsummering
Fylkesrådmannen mener alternativene 1 og 4 er de klart dårligste, og vil rå kommunen til å
ikke gå videre med disse. Heller ikke alternativ 2 og 3 gir etter fylkesrådmannen sin
vurdering gode nok løsninger.
I valg mellom hvilket av alternativene 2 eller 3 kommunen bør gå videre med, mener
fylkesrådmannen plassering av lekeplassen er en avgjørende faktor. Etter å ha vært på
befaring, ser fylkesrådmannen stor verdi i at lekeplassen blir plassert i området der
frukthagen ligger. Området ved frukthagen ligger lokalklimatisk mye bedre til enn
lekeplassen i alternativ 3. Det vil også være mulig å ta være på flere kulturhistoriske
element dersom lekeplassen blir lagt til frukthagen. Selv om alternativ 3 gir bedre tetthet
og heller ikke griper inn i friområder, vil vi på bakgrunn av plassering til lekeplassen likevel
rå kommunen til å arbeide videre med alternativ 2. En klar forutsetning er at området BK3
tas ut av planen.
Samtidig ber vi kommunen igjen vurdere om det kan legges til rette for en annen og tettere
type bebyggelse i sørøstre del av planområde. Om tettere bebyggelse skriver kommunen:
«Gitt omkringliggende bygningsstruktur, er det ikke ønskelig å gjøre området for tett. For
utbygger er det også praktiske problem med ytterligere fortetting, deriblant fall på avløp,
parkeringsdekning, høydevirkning. Eksempelvis vil utbygging av FRI 12 innebære at
bygningsmassen her virker svært dominerende i høyde i forhold til enebolig rett sør for
planområdet»
Fylkesrådmannen er ikke umiddelbart enig i disse vurderingene. Vi ber kommunen tegne
ut og visualisere et forslag for tettere bebyggelse i sørøst som kan inngå i alternativ 2. En
visualisering av bebyggelsen i digitalt verktøy vil kunne illustrere høydevirkning og hvordan
slik bebyggelse vil kunne virke sammen med øvrig bebyggelse.
Med hilsen

Synnøve Hognestad
rådgiver

Lars Olav Tjeldflaat
seniorrådgiver

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE
ØSTREMNESET - 66/2 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 48/20
Behandling:
Hult (Ap) redegjorde for sin habilitet og fratrådte, jf. fvl. § 6.1.
8 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Hult tiltrådte. 9 representanter til stede.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
3047 Øvre Østremneset – gnr. 66/2 m.fl., datert 28.04.20, legges ut til nytt offentlig ettersyn.

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

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

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

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

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

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Jarle Stunes
19/707

Arkiv: PLANR 5106
Sign:

Dato:

Utvalg:

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

27.08.2019
18.02.2020
28.04.2020
11.05.2020

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

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Norheim – kollektivtrasé og tilgrensende arealer gnr. 148/862 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.04.20),
jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

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

Saksbehandling:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 27.08.19 - sak 88/19 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 5106 for Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer datert
27.08.19, legges ut til offentlig ettersyn.
2. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 25.10.19.
Det innkom følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....13.11.19
2. Statens vegvesen ................................................................12.12.19
Det gitt utsatt frist for å gi uttalelser.
Det kom ingen private merknader til planforslaget.
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslaget ble behandlet 2.gang i møte den 18.02.20 - sak 15/20 - og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til detaljreguleringsplan
5106 for «Norheim – kollektivtrasé med tilgrensende arealer» og med reguleringsbestemmelser.
(Vist på kart sist datert 21.01.20). Jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

2. Parter, herunder regionale myndigheter hvis saksområde berøres, varsles og gis en rimelig frist
til uttalelse. Dersom innsigelser som er fremmet opprettholdes, bes rådmannen ta initiativ til å
gjennomføre administrativ drøfting før ny behandling i hovedutvalg teknisk og miljø.
Det ble etter dette gjennomført en begrenset høring med frist satt til 02.04.20.
Det innkom følgende uttalelser:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ....... 24.03.20
2. Statens vegvesen .................................................................01.04.20

Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.

Rådmannen vil bemerke:
Det ble etter offentlig ettersyn fremmet innsigelser til flere forhold ved planforslaget. I
utgangspunktet omfattes planområdet i sin helhet av tidligere godkjente planer. Med bakgrunn i
regional plan for Haugalandet, godkjent i KMD i 2017, fremmet Rogaland fylkeskommune
innsigelse mot alle forhold som ikke var i samsvar med denne planen.
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtok med ett unntak, endringer i planforslaget som skulle
imøtekomme innsigelsene fra Rogaland fylkeskommune. Det som ikke ble anbefalt
imøtekommet, var kravet til tetthet i mindre boligareal sørvest i planområdet. Her stiller
regionalplanen krav om 4-8 boliger per dekar. Planforslaget stilte krav om minst 2,5 boliger per
da.
I uttalelsen etter den begrensede høringen opprettholder Rogaland fylkeskommune innsigelsen
knyttet til tetthet for det aktuelle boligarealet. En antyder at tettheten bør ligge i øvre sjikt av
kravet i regional plan som er 4-8 boliger per da. Rådmannen ser ingen grunn til å gå videre med
prosessen knyttet til denne detaljen i planforslaget. Boligarealet inngår som en del av et område
som det vil være naturlig å se i en større sammenheng, og det vil være svært sannsynlig at det
blir utarbeidet et helhetlig forslag til endring av gjeldende plan. Utbygging av området er uansett
noe som vil skje på lengre sikt og innen den tid vil kommunen ha en ny arealdel til
kommuneplanen. I den reviderte arealdelen vil det være naturlig at regionalplanens tetthetskrav
blir vurdert opp mot den tettstedsutvikling er ser for på Norheim, den bygningstypologi en vil
legge til grunn for et fysisk miljø med kvaliteter og de boligpreferanser som kommunens
innbyggere har. Rådmannen har for øvrig registrert at det foregår en prosess mot
fylkeskommunen knyttet til tetthetskrav for et annet boligprosjekt i Norheimsområdet.
Konklusjon som en her kommer fram til, kan gi noen føringer for framtidig boligutvikling i
denne delen av kommunen.
Rådmannen vil derfor anbefale at boligarealet i sin helhet blir tatt ut av planen og at gjeldende
plan videreføres. Ellers vil rådmannen anbefale at det blir gjort noen mindre endringer i
reguleringsbestemmelsene i tråd med fylkeskommunens anbefalinger.
Statens vegvesen sier i sin uttalelse etter begrenset høring at det fremmes innsigelse til planen om
ikke byggegrensen mot E134 målsettes, og at det må utarbeides en reguleringsbestemmelse til det
midlertidige anleggsbeltet som er vist i planen. Begge deler anbefaler rådmannen blir innarbeidet
i planen.
Det vises for øvrig til den etterfølgende detaljerte gjennomgangen av innkomne uttalelser.
Rådmannens konklusjon:
Rådmannen konstaterer at det primære grunnlaget for utarbeiding av revidert reguleringsplan,
nemlig avklaring av arealbruk for området B/K1 nå er på plass. Innenfor dette området er det
planlagt boliger med støttefunksjoner for beboere med særlige behov.

Så medførte det at man inkluderte øvrige arealer noe utvidet saksbehandling, men nå er dette
også avklart. At endelig avklaring av området BF2 skyves ut i tid, har ingen praktisk betydning.
En utbygging av dette området vil med all sannsynlighet omfatte mer enn BF2 og kreve endring
av reguleringsplanen. Det vil være mest hensiktsmessig at denne endringen blir utarbeidet som
en integrert del av den planlagte utbyggingen.
Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig
ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med
tilhørende bestemmelser sist datert 28.04.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 01.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER
ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er
vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår
reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av
vedleggene.
Etter offentlig ettersyn med høringsfrist 25.10.19
Uttalelser:

1. Rogaland fylkeskommune sier i sin uttalelse:







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

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

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

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

Etter begrenset høring med høringsfrist 02.04.20
Uttalelser:

1. Rogaland fylkeskommune sier i sin uttalelse:






Anbefaler at det vil være mest hensiktsmessig for forståelse av tomteutnyttelsen for
næringsområdet, at den gis med BRA. Påpeker at teksten på kart om utnyttelse ikke er
sammenfallende med bestemmelsen.
Konstaterer at innsigelse knyttet til kontorarbeidsplasser og parkering er imøtekommet.
Opprettholder innsigelsen knyttet til tetthet for boligområdet BF2.
Anbefaler at det blir inntatt i bestemmelsene at uteoppholdsareal skal ligge på bakkeplan.

Vurdering:
Rådmannen har kommentert innsigelsen knyttet til tetthet i boligområdet BF2 innledningsvis, og
anbefalt at området tas ut av planforslaget. Bestemmelsene endres tilsvarende.
Utnyttelse av næringsområdet uttrykkes i BYA som i flertallet av kommunens øvrige
reguleringsplaner. Tekst på plankartet for utnyttelse endres til å være sammenfallende med
bestemmelsene.
Det innarbeides i bestemmelsene at uteoppholdsareal innenfor område B/K1 skal ligge på
bakkeplan.

2. Statens vegvesen sier i sin uttalelse:
 Innsigelse mot at byggegrensen mot E134 ikke er definert ut fra senterlinja for vegen, kan
frafalles dersom den framgår av plankartet.
 Innsigelse knyttet til midlertidig anleggsområde kan frafalles dersom det innarbeides i
bestemmelsene.
Vurdering:

Rådmannen kan fremdeles ikke, men henvisning til «Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan
og digitalt planregister, Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler», fastsette en byggegrense som går
ut over planområdet. Å inkludere deler av E134 i den foreliggende plan, vil være særdeles lite
hensiktsmessig. Byggegrensen på 30 meter til senterlinje for E134 blir i tillegg til bestemmelsene
også tekstet på plankartet.
Det innarbeides et eget punkt i bestemmelsene som beskriver midlertidig anleggsbelte.
Innsigelsene anses imøtekommet og planen kan godkjennes av kommunestyret.
For øvrig tas uttalelsen til orientering.
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Endrede bestemmelser - til møte i HTM 28.04.20. JST
Området reguleres til følgende formål:

I. Bebyggelse og anlegg
a.

Område for næring og privat tjenesteyting i kombinasjon

b.

Område for bolig og offentlig tjenesteyting i kombinasjon

c.

Boligområde

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

Kjøreveg
Fortau
Gang/sykkelveg

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

IV. Fellesbestemmelser
I.

Bebyggelse og anlegg

a.

Område for næring og forretning i kombinasjon - NB1

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

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

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

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

b.

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

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

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

II.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§8
For samferdselsanlegg og infrastruktur gjelder bestemmelser gitt til formålet i plan 5060,
Kollektivtrasé og sykkelveg – Norheim - 148/857 m.fl., godkjent 07.03.2016.
§9
I tilknytning til opparbeiding av samferdselsanlegg, kan tilliggende midlertidig
anleggsbelte nyttes i samband med anleggsvirksomheten. Når anleggsarbeidet er avsluttet,
kan arealet nyttes til det regulerte formålet slik det framgår av plankartet.

III. a.1) Hensynssoner
a.

Hensynssone – frisikt

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

IV. Fellesbestemmelser
§ 11
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med gjennomføringen av
planen må straks varsles Rogaland fylkeskommune og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet, jf. Lov om kulturminner §
8, 2. ledd.
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Revidert planbeskrivelse til HTM 28.04.20.JST
1. Bakgrunn for planarbeidet
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ovennevnte område.
Bakgrunn for planarbeidet er at kommunen har planer om å bygge boliger for personer
med særlige behov på gnr. 148, bnr. 1028. I denne forbindelse ville en forenkle
adkomstløsningen ved å gi tomta en adkomst i øst og endre vegen sør for tomta fra
kjøreveg til gang- og sykkelveg. I dette ligger det naturligvis reduserte utgifter.
Ved nærmere ettersyn fant en at det også kunne være rasjonelt å endre andre forhold ved
reguleringssituasjonen i området. For eksempel å endre arealet vist til offentlig
tjenesteyting på kommunens eiendom 148/860, til boligformål. Dessuten gjøres det noen
endringer som har karakter av «reguleringsmessig opprydding».
Planforslaget omfatter et areal på ca. 22 da.
2. Arealbruk
a. Kollektivtrasé
Sentralt i planen er den tidligere vedtatte kollektivtraséen fra Salhusvegen og til
rundkjøringa i E 134. (Reguleringsplan 5060). Statens vegvesen har ved utarbeiding av
byggeplan gjort noen mindre endringer i traséen for kollektivtrafikk. Reguleringsforslaget
endrer traséen i samsvar med dette.
b. Næringsområde
Vest for E134 er det vist et næringsområde med størrelse i underkant av 10 da. Dette er i
planforslaget gitt adkomst fra kollektivtraséen. Trafikken til næringsområdet er så liten at
den ikke vil representere noen hindring for kollektivtrafikkens framkommelighet. En anser
dette som en bedre løsning enn å gi næringsområdet adkomst fra Salhusvegen.
Deler av arealet omfattes av hensynssone for ny bru over Karmsundet. Hensynssonen er
vist i godkjent kommuneplan. Som en følge av dette, er det behov for at Statens vegvesen
har gjort noen mer detaljerte vurderinger av den nye bruforbindelsen med tilhørende
veganlegg, før området kan bygges ut. I denne forbindelse er det i bestemmelsene

innarbeidet et krav om at en avklaring av arealbehovet til nytt veganlegg skal foreligge før
det kan gis tillatelse til utbygging i området.
c. Område for kombinert formål, bolig/offentlig tjenesteyting
Nord i planområdet er ca. 1,8 da avsatt kombinert formål bolig/offentlig tjenesteyting. Her
er det konkrete planer om å oppføre boliger for personer med spesielle behov. Kombinert
formål foreslås fordi det kan bli aktuelt å etablere baser for personell som yter tjenester til
framtidige beboere. I mange tilfeller er slike funksjoner etablert innenfor boligarealer, men
et kombinert formål gir indikasjoner på hvilke funksjoner området kan få, selv om
boligfunksjonen vil være den fremtredende arealbruken.
d. Boligområde
Sør-vest i planområdet er det i gjeldende reguleringsplan vist et område for offentlig
tjenesteyting på ca. 2,5 da. Kommunen er grunneier og det er uklart hva formålet med å
avsette arealet til en eller annen form for tjenesteyting har vært. Situasjonen i dag er at
kommunen verken på kort eller lang sikt har noen planer om å disponere arealet til en
funksjon som er sammenfallende med reguleringsformålet. Arealet foreslås derfor
omdisponert til boligformål som kan ses i sammenheng med tilgrensende boligarealer.
Området med tilhørende bestemmelser ble tatt ut av planen etter offentlig ettersyn.
3. Reguleringsbestemmelser
Gjeldende reguleringsbestemmelser for kollektivtraséen videreføres gjennom en
henvisning i bestemmelsene for den foreliggende plan.
For området for kombinert formål er det utarbeidet bestemmelser om utnyttelse og
bygningsutforming.
4. Teknisk plan - vann- og avløp:
I forbindelse med bygging av kollektivtrasé og gang- og sykkelvegnett ved Salhusvegen,
vil det bli utarbeidet planer for ivaretagelse av vann, avløp og overvannshåndtering for
hele området.
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Karmøy kommune - detaljregulering - kollektivtrase med tilgrensede arealer plan 5106 - Norheim - begrenset ettersyn
Vi viser til brev fra Karmøy kommune datert 20.02.2020. Saken gjelder avklaring av innsigelse til
reguleringsplan 5106 – Norheim – kollektivtrase med tilgrensende arealer.
Fylkesutvalget vedtok 05.11.2019 (sak 205/19) følgende vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende minimumskrav for
arealutnyttelse for næringsområde. Arealutnyttelsen bør være i tråd med minimumskrav til
tetthet for næringsområde kategori 2, jfr ATP – Haugalandet.
2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det blir åpnet for opptil 24000 m2 til
kontorformål, tilsvarende ca 1000 nye kontorarbeidsplasser. Et så stort antall
kontorarbeidsplasser på Norheim står ikke i forhold til den funksjonen Norheim som
områdesenter er tenkt å ha.
3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til parkeringsdekning for
bil og sykkel for næringsområdet. Krav til parkeringsplasser bør harmonere med krav til
parkering for bil og sykkel for næringsområde kategori 2 i ATP – Haugalandet.
4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til tetthet for bolig og krav
til felles uteoppholdsareal for BF2, jfr retningslinje 12-14 i ATP – Haugalandet.
5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende krav til uteoppholdsareal for
område B/K1.
Alle innsigelsene var knyttet til manglende detaljering av bestemmelsene. I nytt forslag til
bestemmelser er det tatt inn presiseringer som imøtekommer de fleste innsigelsene. Unntaket er
innsigelsene knyttet til krav til tetthet for boligområdet BF2, jfr vedtakspunkt 4.
Punkt 1:
Minimumskrav til arealutnyttelse for næringsområde er tatt inn i tråd med minimumskrav til tetthet
for næringsområde kategori 2, jfr ATP – Haugaland slik kravet var i innsigelsen til dette punktet. I
tillegg er maksimal utnyttelse økt fra 50% BYA til 70% BYA.
For å lettere samstemme arealutnyttelsen med krav i ATP – Haugalandet både til tetthet og
parkering, oppfordret fylkesrådmannen i saksutredningen kommunen til å angi utnyttelse i BRA
eller %BRA i stedet for %BYA. Innholdet og konsekvensen av planen er vanskelig å få tak i når
minimumkrav til tetthet er angitt i BRA og maksimal utnyttelse er angitt i %BYA. Fylkesrådmannen
vil derfor igjen be kommunen vurdere om maksimal utnyttelse kan oppgis i BRA eller %BRA i
stedet for %BYA.
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Fylkesrådmannen vil også peke på at plankartet angir en annen utnyttelse enn bestemmelsene,
50% BYA i stedet for 70% BYA. Fylkesrådmannen legger til grunn av tekst i plankartet blir justert i
tråd med bestemmelsene.
Punkt 2:
Nytt utkast til bestemmelsene angir et konkret tall for rene kontorarbeidsplasser, 5000 m2. Dette er
en vesentlig justering av mulig kontorareal (24000 m2) som første utkast av planen åpnet for.
Kontorareal på 5000 m2 tilsvarer ca 200 arbeidsplasser. Fylkesrådmannen er enig med kommunen
i at rundt 200 kan være et fornuftig antall arbeidsplasser i forhold til den funksjonen og størrelsen
Norheim som områdesenter er tenkt å ha, jfr senterhierarkiet i ATP – Haugalandet.
Punkt 3:
Krav til bil- og sykkelparkering er justert i bestemmelsene og er nå i tråd med krav til parkering i
næringskategori 2, jfr ATP – Haugalandet.
Punkt 4:
Innsigelsen omhandler både manglende minimumskrav til tetthet for boliger og krav til felles
uteoppholdsareal for boligområder BF2. Innsigelsen var forankret i retningslinjene i ATP –
Haugalandet som gir klare retningslinjer for boligområder når det gjelder arealutnyttelse
(retningslinje 12) og bokvalitet med tilgang til områder for lek og aktivitet (retningslinje 13 og 14).
Krav til felles uteoppholdsareal
Nytt utkast til bestemmelser inneholder krav til felles uteoppholdsareal, i tråd med retningslinje 13
og 14 i ATP – Haugalandet. Dette gjelder både krav til størrelse på arealet og kvalitative krav.
I tillegg til de formuleringene som er lagt inn i bestemmelsene om kvalitative krav, kunne det vært
lagt inn en presisering om at felles uteoppholdsareal skal ligge på bakken.
Boligtetthet
I bestemmelsene er det også ført inn krav til boligtetthet, men krav til tetthet for boliger er satt
vesentlig lavere enn føringene gitt i ATP – Haugalandet (2,5 boliger pr dekar). Det er ikke lagt fram
argument for at nettopp denne boligtettheten er valgt.
I saksutredningen pekte fylkesrådmannen på at nytt planlagt boligområde ligger nær Norheim
sentrum (mindre enn 750 meter). For områder så nær sentrum setter ATP – Haugalandet krav om
en arealtetthet på 4-8 boliger per dekar. Den overordna tanken i regionalplanen om å fortette nær
sentrum, er at avstanden til daglige gjøremål skal bli kort for flest mulig.
Fylkesrådmannen vil også vise til at sentrumsområdet Norheim er særlig omtalt i ATP –
Haugalandet:
«Norheim sentrum er betydelig overdimensjonert med handelsvirksomhet i forhold til det lokale
grunnlaget. Videre utvikling må derfor skje uten å øke handelsarealet, men i stedet utjevne denne
balansen – primært med økt boligbygging.»
I saksutredningen oppfordret også fylkesrådmannen kommunen til å vurdere om det i dette
området bør etableres tettere bebyggelse enn minimumskravet. Området ligger nær sentrale
funksjoner som butikk og skole og også nær kollektivakse. Dette er momenter som taler for at
tettheten bør være i øvre del av spennet 4-8 boliger per dekar.
På bakgrunn av at planen legger opp til vesentlig lavere boligtetthet enn minimumskrav i ATP –
Haugalandet og at det heller ikke er lagt fram argument for at boligtettheten er så lav, anser ikke
fylkesrådmannen innsigelsen som imøtekommet for dette punktet.
Punkt 5:
Kommunen har lagt inn krav til felles uteoppholdsareal i tråd med retningslinje 13 og 14 i ATP –
Haugalandet. I tillegg til de formuleringene som allerede er lagt inn i bestemmelsene, ber vi også

kommunen presisere at felles uteoppholdsareal skal ligge på bakken.

Oppsummering
Med forbehold om at det blir fattet politisk vedtak i Karmøy kommune i tråd med de endringene
som er skissert og lagt inn i planbestemmelsene, anser fylkesrådmannen innsigelsen til punktene
1,2,3,5 og deler av punkt 4 for «Reguleringsplan 5106 – Norheim – kollektivtrase med tilgrensende
arealer» for imøtekommet. Formuleringene i §8 i nytt utkast til bestemmelser, jfr del av
vedtakspunkt 4 om boligtetthet for boligområdet BF2, er ikke i tråd med retningslinjene i ATP –
Haugalandet og ansees ikke som endelig imøtekommet.
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Begrenset ettersyn - PLAN 5106 - Detaljregulering - Norheim kollektivtrase med tilgrensende arealer - gnr 148 bnr 862 med flere

Vi viser til deres brev datert 20.02.20 og uttalefrist 02.04.20.
Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer vert ivaretatt i planlegginga. Til denne
planen uttaler vi oss som forvalter av riksveg og som statlig fagstyresmakt med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesvei 4852. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og
avklaringer knytt til trafikksikkerhet og fremkommelighet på disse veiene skjer i dialog med
de aktuelle vegstyresmaktene - fylkeskommunen. Dette som følge av regionsreformen 2020.
Fylkeskommunen er nå både eier og forvalter av fylkesveiene.
Statens vegvesen har i brev av 11.12.19 fremmet følgende innsigelser til plan 5106:


Innsigelse 1:

Inntegnet byggegrense i revisjon av 19.11.2019 har blitt videreført fra gjeldende
reguleringsplan. Denne må tegnes inn på nytt og defineres fra senterlinjen på vegen.
Byggegrensen skal ivareta hensyn til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vegen,
arealbehov ved framtidig utbedring samt miljøet på eiendommene langs vegen. Statens
vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
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Statens vegvesen kan frafalle denne innsigelsen gitt at byggegrensen mot E134 må målsettes
i reguleringsplanen. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av E
134. Statens vegvesen ser at byggegrensen er med i planbestemmelsene pkt. 1 §2.
Innsigelse 2 og 3 - B/K1 og BF2:

Formålet mangler nødvendig sideareal («annen veggrunn») langs vegen for å ivareta hensyn
til drift og vedlikehold. Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
Byggegrenser må videreføres fra naboplaner og defineres fra senterlinjen av vegen. Statens
vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
Om disse innsigelsene skal opprettholdes, må avgjøres av Rogaland Fylkeskommune. Ved
nyttår opphørte sams veiadministrasjon, og fylkeskommunen forvalter nå fylkesveiene.
Etter § 29 2 ledd 3 pkt. skal avstanden når det gjelder byggegrense fra vei regnes fra
midtlinjen i kjøreveien.
Innsigelse 4:

Samtlige formål i planen mangler et midlertidig anleggsbelte for realisering av vegsystemet.
§7 i planbestemmelsene ivaretar ikke funksjonen som et inntegnet anleggsbelte har i
plankartet. Statens vegvesen fremmer innsigelse mot dette punktet.
Midlertidig anleggsbelte er nå ivaretatt i reguleringsplanen for kollektivtrassen. Statens
vegvesen kan frafalle denne innsigelsen, gitt at midlertidig anleggsbelte for kollektivtrassen
kommer inn i bestemmelsene til planen. Dette er ikke ivaretatt av § 7 nå. Når det gjelder
manglende anleggsbelte er foruten om B/K1 og BF2, etablerte veganlegg.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Fra: Jarle Stunes <jst@karmoy.kommune.no>
Sendt: fredag 3. april 2020 08.22
Til: Anne Cecilie Lassa <anne.cecilie.lassa@rogfk.no>
Kopi: Eiliv Staalesen <eist@karmoy.kommune.no>
Emne: Sv: Forespørsel om utsatt frist ‐ Plan 5106

God morgen!
Viser til forespørsel.
Saksbehandlinga av den saka ble avsluttet i går kl. 15.25 og etter det videresendt i det administrative
systemet for endelig politisk behandling.
Jeg har dessverre ikke anledning til å utsette høringsfristen til 10.04.
Det tror jeg faktisk både Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune kan leve godt med.
God påske!

Med vennlig hilsen
Jarle Stunes
seniorarkitekt ‐ plan og strategi, rådmannens stab
Tlf: 52 85 71 25 Mobil: 950 48 778
E‐Mail: jst@karmoy.kommune.no
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | https://www.karmoy.kommune.no

Fra: Anne Cecilie Lassa <anne.cecilie.lassa@rogfk.no>
Sendt: torsdag 2. april 2020 21.31
Til: Jarle Stunes <jst@karmoy.kommune.no>
Emne: Forespørsel om utsatt frist ‐ Plan 5106

Hei
Vi har mottatt plan 5106 detaljreguleringsplan for kollektivtrase med tilgrensede arealer på Norheim på
begrenset ettersyn.
På grunn av stor saksbehandlingsmengde ber jeg om utsatt frist til 10.04.2020. Jeg håper dette lar seg gjøre.
Med vennlig hilsen
Anne Cecilie Lassa
Rådgiver
Samferdselsavdelingen, Forvaltning
M +47 474 79 917
www.rogfk.no

Hvis du ikke er rett mottaker til denne e-posten, vennligst kontakt avsender, og slett e-posten.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM KOLLEKTIVTRASE MED TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 49/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Norheim – kollektivtrasé og tilgrensende arealer gnr. 148/862 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 28.04.20),
jf. plan- og bygningslovens § 12-12.

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI
SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 8/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2103 for Turvei Sletten – Revur, Veavågen, datert 21.01.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Aage Steen Holm
17/895

Arkiv: PLANR 2103
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

21.01.2020
28.04.2020
11.05.2020

PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for plan 2103 Turvei Sletten-Revur,
Veavågen – 5/280 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 28.04.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

SAKSFREMLEGG:
Karmøy kommune har utarbeidet forslag til kommunal reguleringsplan for plan 2103
Detaljregulering for turvei Sletten-Revur, Veavågen, 5/280 m.fl.
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters
bredde, samt sideareal med belysning (samlet bredde for turvegformål på 7 meter) på
strekningen Solstein-Revurvegen-Sletten/Storhall Karmøy.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 15,6 da. Den foreslåtte arealdisponeringen er i
hovedtrekkene turvei, friområder, idrettsanlegg og blågrønnstruktur.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til:
 Eksisterende industri/lager/kontor i området i sør ved industriområdet på
Veakrossen
 Idrettsformål helt i nord, der turveien ender ved Storhall Karmøy
 Fremtidig boligbebyggelse helt i nordvest
 LNFR-formål for øvrig

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert. Mesteparten av turveien ligger innenfor gjeldende plan 209
Reguleringsplan for Vea Øst (vedtatt 05.12.1974) med formål «Friluftsområde». I nord går
den inn i plan 2067 Reguleringsplan for storhall Karmøy (vedtatt 11.02.2014).
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
På Revurvegen langs planlagt turvei (T3) krysser en 22 kV luftlinje turveien. For øvrig er
det ingen tekniske anlegg langs veien/i planområdet.
Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Området er stort sett ubebygd og består av lyngheier og gammel utmark med beite. I
nærområdet finnes også kulturminner, blant annet en gammel gravhaug.

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Hensikten er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde,
samt sideareal med belysning (samlet bredde for turvegformål på 7 meter) på strekningen
Solstein-Revurvegen-Sletten/Storhall Karmøy. Ved ferdigstillelse av turveien vil dette sikre
gode sykkeltraseer i området for syklende mellom Kopervik og Veavågen, mellom
Kopervik og Revur/Veakrossen, samt gi lokalbefolkningen et tryggere og bedre tilbud for
turvei, joggeløype og utfluktsmål i nærmiljøet. Planforslaget legger til rette for
rasteplasser, deriblant en lagt på et fint utkikkspunkt mot Veavågen. Kommunen tror dette
vil være et bidrag til mer uteaktivitet og bedre folkehelse.
På to steder (innenfor formålene T1 og T2) er turveiformålet regulert bredere enn 7 m. Her
er det bratte stigninger, og endelig plassering av turveien bestemmes i prosjekteringsfasen
for å sikre best mulig resultat. Sideareal blir tilsådd.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Det skal utarbeides en teknisk plan for de delstrekningene av turveien som opparbeides
(T1, T2, T3), inklusiv lysplan.
Barn og unge:
Planen legger til rette for lettere og tryggere ferdsel på strekningen, også for syklende. Det
er planlagt to rasteplasser langs turveien (T2). Fra nord mot sør:
1. FRI10: Rasteplassen har flott utsikt mot vågen, men ligger vindutsatt til.
2. FRI11: Området er et naturlig furuskogsområde med noen naturlige lysninger.
Området skal tilrettelegges nærmest turveien med bord/benker, for øvrig skal
området være et «skogslekeareal», f.eks. tilrettelagt med klatretau, balansebord
o.l.
Rasteplassene kan utstyres med bord, benker, mindre bygg slik som grindabygg/gapahuk,
lekeapparater o.l.
Det kan settes opp bommer på turveiene for å hindre motorisert ferdsel.
Planen vil således legge bedre til rette for barn og unge i området, og ikke ha negative
konsekvenser.
Folkehelse:
Faktorer som kan gi positive bidrag til folkehelsa er blant annet gode boforhold med
nærhet til urban friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelskvaliteter, gode gang- og
sykkelveiforbindelser, sosiale møteplasser mv. Planforslaget legger til rette for alt dette,
ved å gjøre en nærtursti lettere tilgjengelig for større befolkningsgrupper, og samtidig
tryggere da turveien blir belyst. Større bredde og bedre belegg på turveien vil åpne traseen
for syklende, noe som også gir kortere sykkelavstand mellom Veavågen og Kopervik.
Rasteplasser tilrettelagt for sosiale aktiviteter, lek mv. gir økt opplevelsesmulighet av
nærmiljøet og naturen rundt. Informasjon om steinalderboplasser langs turveien gir
befolkningen bedre kjennskap til lokal historie og økt lokalidentitetsfølelse.

Planforslaget vil ha en klart positiv virkning på folkehelsa.
Naturmangfold:
Planforslaget har ingen større negative miljøkonsekvenser. Turveien som reguleres er for
det meste av strekningen allerede opparbeidet. Det er en ny strekning på turvei på ca. 200
meter i nord, to rasteplasser og en utvidelse av bredden på eksisterende tursti som trengs
av arealinngrep. Langs turveien er det registrert ulike fremmede arter. Turveien vil ikke
føre til økt spredning av disse artene. Se også eget notat angående fremmede arter.
Det vises til vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedlagte
planbeskrivelse.
Andre forhold:
Gjennom arkeologiske undersøkelser i forbindelse med det pågående planarbeidet, er det
funnet to steinalderlokaliteter som berører turveien. For nærmere beskrivelse av disse,
vises til det til vedlagte rapport (Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur –
Veavågen, Rogaland fylkeskommune, rapport 9/2018). Disse er markert som
båndleggingssoner – bevaring etter lov om kulturminner i plankartet, med tilhørende
planbestemmelser. Dette innebærer blant annet at turveien innenfor de to
båndleggingssonene ikke kan opparbeides bredere enn dagens tursti, og at de må
opparbeides på duk. Det tillates ingen inngrep i bakken her.
Den 22 kV luftlinja som krysser turveien, er markert med hensynssone-faresone i
plankartet, med tilhørende bestemmelser.
Økonomiske konsekvenser:
Det er søkt om, og mottatt, midler for opparbeidelse av turveien. Slik sett har
planforslaget ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen (anleggskostnader),
foruten fremtidig vedlikehold av turvei, rasteplasser og gatelys (inklusiv strøm).
Ved utbedring av turveien, kan det bli behov for å erstatte gamle beitegjerder langs
turveien med nye. Selve turveitraseen skal kjøpes og overdras til kommunen, som ny
grunneier av disse arealene. Også disse kostnadene vil i utgangspunktet bli dekket av
mottatte midler for opparbeidelse av turveien.
Dersom det ikke kommer til enighet med grunneiere om overskjøtelse av offentlige arealer
(turvei med friarealer) til kommunen, vil planen danne grunnlag for ekspropriasjon.
Avvik fra kommunale, regionale og statlige normer:
Dimensjonering av turveien i planen er vist i tråd med kommunens vegnorm, foruten at
krav til stigning (bratthet) ikke oppfyller kravene til universell utforming (< 5 %). Det
gjøres avbøtende tiltak, deriblant etablering av hvilelommer i bratte partier.
Innenfor båndleggingssonene for kulturminner kan turveien bli noe smalere enn 3 m, da
det ikke tillates ytterligere utvidelse av eksisterende turvei her.

SAKSBEHANDLING:
Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i møte
den 21.01.20 - sak 8/20, og følgende vedtak ble fattet:
«Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 2103 for Turvei Sletten – Revur, Veavågen, datert 21.01.20,
legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven
§ 5-2 og § 12-10.»
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 30.01.20-13.03.20.
Rogaland fylkeskommune fikk forlenget høringsfrist til 03.04.20, da saken måtte sendes til
Universitetet i Stavanger - arkeologisk museum for uttale før endelig høringsuttalelse
kunne gis.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen……. 12.03.20 (innkommet 02.04)
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv............... 26.03.20
3. Fylkesmannen i Rogaland......................................................
04.03.20
4. Statens vegvesen, region Vest................................................
13.03.20
5. Mattilsynet................................................................................
31.01.20
B: Private og organisasjoner
1. Vea turlag..................................................................................

16.02.20

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.
RÅDMANNEN SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommune eller statlig
fagmyndighet, og planen kan godkjennes av kommunestyret.
Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til planforslaget.
Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte
uttalelsene.
Rådmannens konkrete vurdering av planen er planen legger til rette for bedre folkehelse
gjennom et forbedret tilbud for gående og syklende mellom Kopervik og Veavågen, samt
som nærtur for beboere i Veavågen.

Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt
offentlig ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at
planforslaget med tilhørende bestemmelser, datert 28.04.20, godkjennes.
Plankartet har endret format siden planforslaget lå på offentlig ettersyn. Plankartet består
nå av flere «ark» som letter lesbarheten av planen.

Rådmannen i Karmøy, 06.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

VEDLEGG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planbestemmelser
Oversiktskart
Gjeldende kommuneplan – utsnitt
Gjeldende reguleringsplan
Plankart, datert 28.04.20
Planbeskrivelse
a. ROS-analyse
b. Rapporter:
 Arkeologisk registrering, rapport 9/2019, Rogaland fylkeskommune
 Kartlegging av fremmede arter, rapport, Karmøy kommune
c. Illustrasjon - mulig turvei-profil
7. Merknader til planoppstart
a. Rogaland fylkeskommune – regionalplanavdelingen (2 merknader)
b. Rogaland fylkeskommunen – seksjon for kulturarv (3 merknader)*
c. Fylkesmannen i Rogaland (3 merknader)
d. Statens vegvesen, region Vest (1 merknad)
e. Haugaland Kraft (1 merknad)
f. Bjørn Oddvar Madsen (1 merknad)
8. Uttalelser til offentlig ettersyn
a. Rogaland fylkeskommune - regionalplanavdelingen
b. Rogaland fylkeskommunen – seksjon for kulturarv
c. Fylkesmannen i Rogaland
d. Statens vegvesen, region Vest
e. Mattilsynet
f. Vea turlag
*Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, har gitt flere merknader underveis i avklaringen om
kulturminner.

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra
uttalelsene, samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.

1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN

Fylkesrådmannen er positiv til tilrettelegging av en nærturvei som er mest mulig universelt
utformet, og som er et godt folkehelsetiltak, samt et tiltak som kan være et ledd i arbeidet
med å fremme attraktiviteten til klimavennlig ferdsel (sykling, gåing).
Fylkesrådmannen anbefaler kommunen om å ta ut presiseringen, og bruken av et bestemt
sprøytemiddel som omtalt i §2 i planbestemmelsene. Dette vil forutsette at framtidig
skjøtsel er forbundet med bruken av dette middelet, som er omstridt med hensyn til helse
og miljø. Vi anbefaler å erstatte formuleringen med ordlyden «bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode». For litt informasjon om manuell skjøtsel se s. 32 i vedlagt lenke:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonalstrategi-for-villbier.pdf
I tillegg anbefaler vi at det i § 13 i planbestemmelsen brukes ord «skal» i stedet for kan for
å sikre at motorisert ferdsel i området blir forhindret.
Fylkesrådmanns merknader angående automatisk freda kulturminner
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte
kulturminnene allerede er forstyrret av eksisterende tursti. I planforslaget vises det til at
det er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser
som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen finner at detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i
Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny tursti legges på
duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og H570_2 i
plankart datert 21.01.20
For nærmere opplysninger om gitt tillatelse til inngrep i kulturminner viser vi til vårt brev
med vedtak datert 26.03.20. Vi minner om at det er oppgitt særskilte vilkår for tillatelse i
dette brevet, med tilhørende bestemmelser som skal inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser.
Rådmannen sin vurdering:
Planbestemmelser og plankart vedrørende kulturminnene er endret i tråd med ønsker fra
Rogaland fylkeskommune. Kommunen har etter høringsfristen sendt endringene til

fylkeskommunen, seksjon for kulturarv, for kvalitetssjekk av både kart og
planbestemmelser.
Vedrørende krav til bom, ønsker kommunen å ha fleksibilitet her. Dagens Revurveg kan
være eneste kjørbare adkomst til landbrukseiendommer, samt at bommer kan være en
hindring også for syklister. Bestemmelsens ordlyd «kan» innebærer at bommere kan
plasserer der de vil være mest hensiktsmessig, og dersom det er hensiktsmessig.
Planbestemmelsen endres derfor ikke.
Angående ordlyd om bruk av glyfosat for å bekjempe sprikemispler, endres ordlyd i §§ 2
og 25 til:
«Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med bruk av manuell rydding som
skjøtselsmetode, og med ev. bruk av nødvendig plantevernmiddel. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes av naturforvalter i kommunen.»
Det åpnes med andre ord opp for bruk av plantevernmidler, dersom dette anses som
nødvendig. Bestemmelsen krever imidlertid at tiltaket skal forhåndsgodkjennes av
naturforvalter i kommunen. Ordet «glyfosat» fjernes.

2.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter
en vurdering av de kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn
til samfunnet.
I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte kulturminnene allerede er
forstyrret av eksisterende tursti. Det ble ikke gjort forsøk på å påvise bevarte deler av
lokalitetene under den opparbeida veien da lokalitetene ble påvist, bl.a. på grunn av at
bevaringsgraden under ble vurdert som lav. I planforslaget vises det til at det er ønskelig
fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser som ikke
innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen ser at tiltaket har en samfunnsverdi ved at en utbedring av turveien vil
legge til rette for folkehelse og lokale miljøvennlige transportmuligheter. Arkeologisk
museum, UiS, vurderer de berørte delene av lokalitetene til å være forstyrret av moderne
tiltak, mens forskningspotensialet for de delene som ligger uberørt kan ha høyt
vitenskapelig potensiale. Tiltaket berører to kulturminnelokaliteter med lav
opplevelsesverdi, og der det vitenskapelige potensialet for det berørte arealet anses som
lavt. Vurdert opp mot tiltakets samfunnsmessige verdi og allerede utførte inngrep i

kulturminnene mener fylkesrådmannen at det kan gis dispensasjon for at tiltak kan
gjennomføres i tråd med planforslaget.
Fylkesrådmannen finner derfor, etter en samlet vurdering, at detaljreguleringsplan for
turvei Sletten – Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under
forutsetning av at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist
som hensynssone H570_1 og H570_2 i plankart datert 21.01.20 og vedlagt kart over berørte
kulturminner datert 27.03.20. Vi gjør oppmerksom på at kulturminnene er avmerket med
feil SOSI-kode i mottatt plankart, og at rett markering skal være H730. Vi forutsetter at
dette justeres i arealdelen før planen vedtas.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er den delen av steinalderlokalitetene som ligger
innenfor plangrensa det er gitt dispensasjon for. De delene av steinalderlokalitetene som
ligger utenfor plangrensa må derfor beskyttes mot skade som følge av plantiltak, jf. forbud
mot inngrep i automatisk fredete kulturminner i kulturminneloven § 3. Dette medfører at
det eksempelvis ikke må graves eller kjøres i dette området, og området må heller ikke
benyttes til lagring av utstyr etc. verken under anleggsarbeidet eller når tiltaket er
ferdigstilt.
Kulturminnene, med kulturminne-ID 239399 og 239400, skal merkes i plankartet som
hensynssone H730 og gis fortløpende nr. 1, 2 osv.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399
og 239400, som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke
tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme
kulturminnet, eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminneloven §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som
reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei
gjennom kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate
og med samme bredde som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i
form av graving av dreneringsgrøfter, grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal
ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade
på kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved
kulturminner som er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er
gitt i bestemmelsene knyttet til hensynssonene.

Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke
på kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til
Rogaland fylkeskommune.»
Vilkår for dispensasjon:
Rogaland fylkeskommune har, som et regionalt organ, myndighet til å fremme innsigelse til
forslag til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, jf.
pbl. §5-4. Fylkesrådmannen er videre delegert myndighet til å fremme innsigelse i saker som
vedrører automatisk freda kulturminner, jf. delegasjonsreglementet for Rogaland
fylkeskommune.
Dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminner gjennom planvedtaket forutsetter at de
ovennevnte merknadene og tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom de
ovennevnte merknadene og den ovennevnte teksten ikke innarbeides i reguleringsbestemmelsene

er dette brevet å anse som en administrativ innsigelse til planen.
Rådmannen sin vurdering:
Kommunen tar merknadene til følge. Formål for de to lokalitetene endres fra H570 til
H730. Ønsket tekst i planbestemmelsene legges inn under «Fellesbestemmelser», med
henvisning til disse under formålet «Hensynssone H730».
Kommunen har etter høringsfristen sendt endringene til fylkeskommunen, seksjon for
kulturarv, for kvalitetssjekk av både kart og planbestemmelser.

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND

Planen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjø. For å kunne gjøre tiltak etter pbl. § 1-6
første ledd må det være fastsatt en byggegrense, jf. pbl. § 1-8. Vi kan ikke se at planen har
en slik byggegrense. Vi har derfor faglig råd om at plankartet suppleres med dette.
Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Byggegrenser for de to rasteplassene, FRI10 og FRI11, er lagt inn i plankartet. Dette er de
eneste stedene som åpner for byggetiltak. Byggegrensen er satt 0,5 m innenfor
formålsgrensen i planen. Mot turvei er byggegrensen i formålsgrensen.
For øvrige tiltak hjemlet i planen, slik som lysmaster og beitegjerder, er det gjennom en
fellesbestemmelse stadfestet at disse tillates oppført innenfor planområdet, sett i forhold
til byggegrense mot sjø.

4. STATENS VEGVESEN, REGION VEST

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan (NTP), statlege
planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegnormalane og
at andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til
denne planen uttalar vi oss som forvaltar av riksveg og som statleg fagstyresmakt med

sektoransvar innanfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesveg 547. Statens vegvesen legg til grunn at drøftingar og
avklaringar knytt til trafikksikkerheit og framkomelegheit på desse vegane skjer i dialog
med dei aktuelle vegstyresmaktene. Vi viser til vår utale frå 22.09.1 7 og kommunalsjef for
teknisk sin avklaring angåande plan 2107.
Statens vegvesen har ikkje ytterlegare merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Kommunen har vært i kontakt med Statens vegvesen, og fått bekreftet at de ikke har
merknader til denne plansaken. Merknaden over viser til at Rogaland fylkeskommune nå
følger opp tidligere merknad, som veieier av nærliggende fylkesvei.
Planområdet er for øvrig redusert i forhold til planoppstart, og berører nå ikke områdene
som er regulert til ny fv. 547 ved Veakrossen.

5. MATTILSYNET

Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet ber om at det blir tatt hensyn ved
eventuell flytting av jordmasser slik at en ikke sprer smitte som kan gi planteskade. Se
informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_s
pedning_av_planteskadegjorere
Rådmannen sin vurdering:
Det er ikke planer om å flytte jordmasser inn eller ut av området. De jordmassene som ev.
graves vekk fra turveien, skal legges i sidekantene. Dersom det skulle være behov for
ytterligere tilførsel eller bortkjøring av jordmasser, har Karmøy kommune et eget skjema
for oppfølging av dette, med tanke på å bevare jordkvalitet og hindre smitte av
plantesykdommer og skadegjørere.

6.
VEA TURLAG
Vea Turlag har som målsetning å vedlikeholde og forbedre eksisterende turstier og
tilrettelegging for trivselstiltak. Vi legger til rette for friluftsliv og friluftsaktiviteter,
sammen med Storhall Karmøy arrangerer vi Vårsletten og Høstsletten, et godt benyttet
lavterskel tilbud for alle, uten at det skal koste noe.
Turveien fra Storhall Karmøy mot Revursveien var i sin tid hovedveien til Veabygda. Den
gamle kjerreveien har siden vært en mye benyttet turvei. Veavåg Idrettslag henvendte seg
til kommunen tidlig på 1980 tallet for å få oppgradert denne mye brukte turveien.
VeaTurlag har ved flere anledninger vært inne med dugnadsgjengen og også med
maskiner for vedlikehold og reparasjoner.

Vea Turlag støtter oppgadering av turveien Storhall Karmøy til Revur, og ønsker turveien
med lys og foreslåtte trivseltiltak velkommen så snart som mulig. Etter nesten 50 års
venting skal det bli veldig fint å få denne oppgradert. Strekningen fra Storhall Karmøy til
byggefeltet litt mot vest anser vi ikke som viktig å få realisert nå, denne strekningen er ikke
del av det sti-nettet som er etablert i området. Saksdokumentene legger heller ikke opp til
å bygge denne delen nå. Skal en ha en forbindelse mellom turveien og byggefeltet i vest, er
den naturlige traseen der den grønne stipplede linjen på kartet litt lenger mot sør, her er en
sti som benyttes i dag. Denne stien ligger utenfor planområdet.
Vea Turlag ser turveien mellom Storhall Karmøy og Revur som del av en rundløype med
lys. Rundløypen er beskrevet i saksdokumentene og fortsetter fra Revur med turveien fra
Solstein til Veamyr, videre gjennom byggefeltet Veamyr og Sletten til Storhall Karmøy.
Det mangler veilys fra Solstein til Veamyr, dette må også innarbeides i lysløype prosjektet.
Turstien fra Solstein til Veamyr ligger på kommunal eiendom og det ligger derfor til rette
for at arbeidet med å få på plass veilys langs turveien kan påbegynnes nå. Veilys langs
turveien Solstein – Veamyr kan realiseres som egen jobb, den har ingen tekniske
avhengigheter sammen med reguleingen av turstien Storhall Karmøy til Revur. Det er
allerede montert veilys på Revurveien og på byggefeltet Veamyr. Når en da får montert
veilys på turveien som i reguleringsforslaget og fra Solstein til Veamyr får en endelig
ferdigstillt en meget lenge etterlengtet turvei rundløype med lys.
Rådmannen sin vurdering:
Tas til etterretning. Selv om Vea turlag ikke mener at strekningen mellom Storhall Karmøy
og byggefeltet er nødvendig å opparbeide, har det likevel fra administrasjonens side vært
ønskelig å regulere en mulighet for å anlegge turvei her. Det er imidlertid ingen planer om
å gjøre det i denne omgang, og med de midlene som kommunen har fått til rådighet
gjennom dette prosjektet. En utbygging av turvei her må ses i sammenheng med en ev.
fremtidig omregulering eller utbygging av boligfeltet på Veamyr.
Vedrørende belysning langs turvei utenfor planområdet, tas dette ønsket med videre til
Sektor samferdsel og utemiljø under Teknisk etat, som har ansvar for bl.a. belysning på
kommunale eiendommer.

PLAN 2103
DETALJREGULERING TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN

Risiko- og sårbarhetsvurdering

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

2 Risikomatrise
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til Miljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.





Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere
denne til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

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

Konsekvens
Sannsynlighet
5. Svært
sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget
sannsynlig/
periodevis,
lengre varighet
3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2. Mindre
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

1. Ubetydelig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5

2. Mindre
alvorlig/ en
viss fare
10

15

20

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt
25

4

8

12

16

20

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
1.
2.

Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold
for enkeltpersoner.

Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en
gruppe personer.
4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske
situasjoner.
5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange
skadd; langvarige miljøskader.
3.

3 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Hendelse/Situasjon

Aktuelt

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras; kvikkleire;
steinsprang

Ja

2. Snø-/is-/ sørperas

Nei

3. Ras i tunnel

Nei

2

2

4

4. Flom

Ja

3

1

3

5. Flom ras: erosjon

Ja

3

1

3

6. Radongass

Nei

Ingen bygninger

7. Vind

Ja

3

1

3

8 Nedbør

Ja

3

1

3

9. Overvann

Nei

10. Isgang

Nei

11. Farlige
terrengformasjoner

Nei

12. Annen naturrisiko

Nei

Sårbare naturområder og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

Kun smal turvei,
ingen oppsamling
av overvann. Det
er satt
planbestemmelser
om hyppige veiter
avklart i teknisk
plan

13. Sårbar flora

Nei

Stort sett
eksisterende sti
og vei. Ingen funn
i Naturbase

14. Sårbar fauna

Nei

Ingen funn i
Naturbase

15. Naturvernområder

Nei

16. Vassdragsområder

Nei

17. Drikkevann

Nei

18. Automatisk fredet
kulturminne

Ja

Vassdrag langs
Revurvegen, men
her er det ikke
planlagt nye tiltak

5

1

5

Ingen personeller miljøskade,
men automatisk
freda kulturminne
(steinalderboplass) vil bli
berørt med turvei
over
kulturminnene.
Planen vil kreve
dispensasjon etter
kulturminneloven.

19. Nyere tids
kulturminne/- miljø

Nei

20. Kulturlandskap

Ja

2

2

4

Mindre inngrep i
nærliggende
busker, lyng og
berg

21. Viktige
landbruksområder

Ja

3

1

3

Noe tilgrensende
beiter, men krav
om nye
beitegjerder hvis
behov

22. Område for idrett/lek

Nei

23. Parker og
friluftsområder

Nei

24. Andre sårbare områder

Nei

Teknisk og sosial infrastruktur

Planen vil bidra
til økt tilgang til
friluftsområder

Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel,
knutepunkt

Nei

26. Havn kaianlegg,
farleder

Nei

27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner

Nei

28. Brann, politi
ambulanse, sivilforsvar

Nei

29. Energiforsyning

Ja

30. Telekommunikasjon

Nei

31. Vannforsyning

Nei

32. Avløpsanlegg

Nei

33. Forsvarsområde

Nei

34. Tilfluktsrom

Nei

35. Annen infrastruktur

Nei

3

5

15

Kryssende
høyspentlinje på
Revurvegen.

Virksomhetsrisiko / menneskeskapte forhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. Akutt forurensning

Nei

37. Permanent
forurensning

Nei

38. Forurensning i grunn /
sjø

Nei

39. Støy, støv, lukt

Nei

40. Sterkt/forstyrrende lys

Nei

41. Vibrasjoner

Nei

42. Høyspentlinje

Ja

43. Skog- /gressbrann

Ja

Se pkt. 29
2

2

4

Økt bruk av turvei
kan øke fare for
uønsket ildpåsettelse. Lite
bygninger i

området. Ingen
tiltak nødvendig.
44. Større branner i
bebyggelse

Nei

45. Dambrudd

Nei

46. Vannmagasiner, med
fare for usikker is,
endinger i vannstand

Nei

47. Endring i
grunnvannsnivå

Nei

48. Gruver, åpne sjakter,
steintipper

Nei

49. Risikofylt industri
m.m

Nei

50. Avfallsbehandling

Nei

51. Oljekatastrofe

Nei

52. Ulykke med farlig
gods

Nei

53. Ulykke i av- påkjørsler

Nei

54. Ulykke med
gående/syklende

Ja

55. Vær/føre –
begrensinger i
tilgjengelighet til området

Nei

56. Andre ulykkespunkt
langs veg/bane

Nei

57. Potensielle sabotasjeterrormål

Nei

58. Annen
virksomhetsrisiko

Nei

Gjennomføring av planen
Medfører tiltaket risiko for:
59. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

1

1

3

60. Andre spesielle
forhold ved utbyggingen/
gjennomføring

Nei

4 Avbøtende tiltak
Her ramses avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter.

Punkt 18. Automatisk fredet kulturminne:
Dagens sti krysser to eldre steinalderboplasser som er avdekket i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Rogaland fylkeskommune ved kulturavdelingen har meddelt at de
vil anbefale en dispensasjon fra fredning for tiltak gjennom planen.
Reguleringsplanforslaget vil danne grunnlag for en eventuell dispensasjon gitt av Rogaland
fylkeskommune.
Avbøtende tiltak:
Ingen. Kommunen ønsker å bygge ny turvei der eksisterende sti går, og avventer
høringssvar/dispensasjon fra kulturminneloven Rogaland fylkeskommune. Det er foreslått
plankrav om at grunnen ikke skal graves i innenfor de berørte kulturminnene.

Punkt 29 og 42. Energiforsyning og høyspentlinje:
En høyspentlinje krysser Revurvgen. Det er ikke planlagt å gjøre tiltak i området, ev.
utskiftning av eksisterende lysmaster langs veien.
Avbøtende tiltak:
Det blir lagt inn en hensynssone-faresone i plankartet med tilhørende bestemmelser som
sikrer minimumshøyde mellom vei og kryssende høyspentlinje, som står i henvist Forskrift
om elektriske forsyningsanlegg (2006). Tiltak innenfor faresonen krever også tillatelse fra
netteier (Haugaland Kraft).

5 Konklusjon
Med de avbøtende tiltak som er foreslått over (og en forutsetning om dispensasjon fra
kulturminneloven), vil risiko havne på grønt for de tre nevnte punktene, og ingen ytterligere
tiltak er nødvendige.
Dersom det ikke gis dispensasjon fra kulturminneloven for turvei fra Rogaland
fylkeskommune, vil planen ikke kunne gjennomføres, og kommunen må eventuelt vurdere

å regulere turvei utenom steinalderboplassene. Dette vil i så fall gjøres gjennom et nytt
offentlig ettersyn.
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Planens hensikt
Hensikten med planen er å legge til rette for en gruset turvei med 3 meters bredde, inklusiv
belysning på strekningen Revur-Sletten, Veavågen. Planen åpner også for enkelte
tilrettelagte rasteplasser.

Området reguleres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
a. Idrettsanlegg (ID)
Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
a. Blågrønnstruktur (BG)
b. Turveg (T)
c. Friområde (FRI)
Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
a) Faresone – Høyspenningsanlegg (H_370)
b) Båndlegging – Båndlegging etter lov om kulturminner (H_730)
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2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
§1

Utbygging av kommunalteknisk samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal
kun skje i henhold til godkjent teknisk plan. Det skal lages teknisk plan for ulike
utbyggingsfaser delt etter områder, dersom det enkelte området bygges ut:
-

Turvei 1 (T1)
Turvei 2 (T2)
Turvei 3 (T3)
Rasteplass (FRI10)
Rasteplass (FRI11)

§2

Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med bruk av manuell rydding som
skjøtselsmetode, og med ev. bruk av nødvendig plantevernmiddel. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes av naturforvalter i kommunen.

§3

Dersom man under gjennomføring av planen støter på arter/miljø som er
fredet/vernet etter naturmangfoldloven, må kommunens naturforvalter straks
varsles og alt arbeid stanses inntil kommunen har vurdert tiltak og videre arbeid.

§4

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

§5

Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399 og
239400, som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke tillatt
å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet,
eller foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med
kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei
gjennom kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate
og med samme bredde som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i
form av graving av dreneringsgrøfter, grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal
ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade
på kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved
kulturminner som er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er
gitt i bestemmelsene knyttet til hensynssonene.
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Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke
på kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til
Rogaland fylkeskommune.

§6

Frisikt i henhold til plankart skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. Det
skal være fri sikt ned til en høyde av 0,5 m over vei.

§7

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

§8

Alle offentlige formål skal overskjøtes kommunen.

§9

Byggegrense mot sjø ligger i formålsgrensa, for alle tiltak som denne planen hjemler
for (beitegjerder, lysmaster o.l), med mindre byggegrense står avmerket i plankartet.

3. Bestemmelser til arealformål

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

§ 10

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

3.2 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

§ 11

§ 12

a. Blågrønnstruktur (BG1)
I området tillates ikke bebyggelse, lagring eller annen bruk som vil være til hinder
for allmenn ferdsel. Området skal være en grønn overgangssone mellom
parkeringsplass og turvei/naturområde.
b. Turveg (T1-3)
Området skal brukes for gående og syklende, med 3 meters opparbeidet bredde
med grussdekke, grov pukk skal unngås. Turveiene skal være belyst og ha grøfter
for overvann, teknisk infrastruktur mv. Der hvor turvei med grøfter er smalere enn
regulert, skal sideareal terrengtilpasses tilgrensende friområder og gjensås med
arter som allerede inngår i friluftsområdet.
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§ 13

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

§ 14

Turveiene skal så langt som mulig, bestrebes å imøtekomme krav til universell
utforming med tanke på overflatemasser, stigningsgrad og helning. Det skal
anlegges en eller flere hvilelommer på turveien/i turveikanten innenfor
arealformålet der stigningen er stor (bratte bakker). Turveiens underlag skal i farge
skille seg fra tilgrensende terreng.

§ 15

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

§ 16

Ved anleggelse av turvei kan hele formålsområdet (7 m bredde) benyttes som
midlertidig anleggsområde. Anleggsmaskiner som brukes skal være tilpasset
dimensjonen til veien, og skal ha et lavt jordtrykk. Dersom det skal brukes
gravemaskin, skal denne ikke overstige 8 tonn.

§ 17

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

§18

Det skal settes opp informasjonsskilt om automatisk freda kulturminner for
kulturminnene i hensynssone H570_1 og H570_2, langs turvei T2.
Informasjonsskiltene skal stå utenfor hensynssonene, og også utenfor lokalitene slik
de er geografisk avmerket i den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden».

§ 19
§ 20

c. Friområde (FRI1-11)
Området skal nyttes til friluftsliv og rekreasjon tilrettelagt for allmennheten.
I friområdet er det ikke tillatt å drive virksomhet eller gjøre tiltak som etter
kommunens skjønn er til hinder for områdets bruk som friområde. Lagring eller
annen virksomhet som kan skade terreng eller vegetasjon, eller virke skjemmende,
tillates ikke.
Hogst av vegetasjon som sjenerer turveien tillates.

§ 21

Spesielt for FRI10-11:
Området med dets bygg og installasjoner skal være til fri benyttelse for
allmennheten. Det kan settes opp grindabygg, gapahuk eller tilsvarende åpent
bygg, maks 50 m2 BRA per rasteplass (FRI10-11). Bygg skal i sin helhet være til
offentlig bruk/rekreasjon i forbindelse med friluftsliv. Bygg må byggemeldes.
Planering:
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-

FRI10: Området kan planeres og ev. gruslegges.
FRI11: Det tillates bare nødvendig planering for ev. oppsetting av bygg, benker
og tilkomst til disse i direkte nærhet til turveien.

Det kan settes ut bord, benker, bosspann, grill og annet som fremmer bruken av
friluftsområdet. Ev. grill skal godkjennes av brannvesenet. Området skal framtre
som ryddig og harmonisk. Ev. bygg skal ha en utforming og farge tilpasset terreng
og omgivelser på stedet.
Dersom det settes opp grindabygg, gapahuk eller tilsvarende åpent bygg, skal det
opparbeides fast stabilt grusdekke fra turvei og fram til og med bygg. Bygget skal
være tilrettelagt for at rullestolbruker skal kunne bruke det.
Dersom det settes ut parkbenk(er), skal minst en parkbenk være tilrettelagt for at
rullestolbruker skal kunne bruke bordet, og det skal opparbeides fast stabilt
grusdekke fra turvei og fram til denne parkbenken.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
a. Faresone – Høyspentlinje (H_370)
§ 22

Område for høyspentledning i luft. Tiltak innenfor hensynssonen må forholde seg
til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (2006) eller til enhver tid gjeldende
forskrift.

b. Båndlegging – båndlegging etter lov om kulturminner automatisk (H730_1 og
H730_2)
§ 23

For begge båndleggingssonene gjelder fellesbestemmelse § 5.

6. Rekkefølgebestemmelser
§ 24

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

§ 25

Alle sprikemispler innenfor et område omfattet av en teknisk plan, skal i forkant
eller under byggefasen kuttes ned med kuttes ned med bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode, og med ev. bruk av nødvendig plantevernmiddel. Tiltaket skal
forhåndsgodkjennes av naturforvalter i kommunen.
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Forsidebilde: Utsikt fra eksisterende turveg sørøstover mot Veavågen. Turveien gir god utsikt til vågen. Her er
det planlagt en rasteplass på flata til venstre ut mot vågen. Turveien skal utvides til 3 meters bredde og få
belysning. Foto: Aage Steen Holm/Karmøy kommune.

Versjon:

Utarbeidet av:

Merknad:

1

Karmøy kommune

Før internhøring før 1. gangsbehandling

2

Karmøy kommune

Til 1. gangsbehandling

3

Karmøy kommune

Til 2. gangsbehandling og vedtak
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1. Bakgrunn for planarbeidet
Karmøy kommune har utarbeidet detaljreguleringsplanen. Hensikten er å legge til rette for
utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde, samt sideareal med belysning på
strekningen Solstein-Revurvegen-Sletten/Storhall Karmøy.
Med unntak av planlagt turvei mellom boligområdet på Veamyr og idrettshallen i nord, er
traseen allerede delvis opparbeidet og i aktiv bruk. Kommunen har forsøkt å inngå avtaler
med grunneiere om utvidelse av turveien, samt tilrettelegge traseen med rasteplasser og
belysning, men en komplisert eiendomsstruktur har gjort dette vanskelig. Det er derfor fra
kommunens side ønskelig å regulere området for å gi kommunen hjemmel til
opparbeidelse av turveien – for å bedre tilrettelegge for en aktiv hverdag og miljøvennlig
transport for befolkningen i Veavågen.
Ved regulering og opparbeidelse av industriområdet ved Revur, er det allerede laget en
turvei gjennom industriområdet nordover til boligområdet på Veamyr. Det er dermed i dag
mulig å gå en rundløype i området. I nord går denne rundløypa gjennom et eksisterende
boligfelt og forbi idrettsanlegget (Storhall Karmøy). Den nordvestre delen av planforslaget
legger til rette for å anlegge en ny turvei-trase, slik at en mindre del av rundløya gå
gjennom boligfeltet, samt at man unngår idrettsanlegget med den trafikk som er der.
Gammelveien mellom Kopervik og Åkra – Revurvegen – er i dag delvis regulert som
kjørevei, men stengt for trafikk. Det er fra kommunens side ønskelig å omregulere denne til
en turvei. Denne ender i en allerede opparbeidet parkeringsplass ved Solstein/Revur, og
fungerer som offentlig parkering for turvei-rundløypa, og utgangspunkt for turstinettverket som krysser FV547 og fortsetter sørover inn i utmarka på søndre Karmøy.
Opparbeidelsen av turvei finansieres av kommunen gjennom kommunale friluftslivsmidler
og spillemidler, og det er intensjonen å opparbeide turveien mest mulig i henhold til
universell utforming. Dette innebærer at traseen blir 3 meter bred med egnet veidekke,
samt sideareal (grøft e.l.) med belysning. Enkelte steder vil stigningen bli større enn
anbefalt (>1:20), særlig i den nordvestre delen mellom Storhall Karmøy og boligfeltet på
Veamyr. På et sted på den eksisterende stien, er det forsøkt å legge traseen om slik at bratte
stigninger reduseres (sør for rasteplassen FRI11), eller at bratte stigninger kun er over korte
strekninger. Det vil også enkelte steder være mulig å jevne høydeforskjeller noe ut for å
gjøre stigningene mindre bratt. Hvor mye man oppnår med dette, må tas i
prosjekteringsfasen/byggefasen, da det også avhenger av omkringliggende terreng.
Hvilelommer skal anlegges i bratte partier. Disse avbøtende tiltak er valgt fremfor en større
omlegging av turveitraseen, da dette vil innebære større inngrep i ubebygd terreng, samt at
grunnlaget for planarbeidet var utbedring av eksisterende sti.
Selv om hele turveien reguleres med 3 meters bredde og med belysning, vil trase mellom
boligfeltet på Veamyr og Storhall Karmøy (grønn, heltrukket strek i illustrasjon under) ikke
bli opparbeidet umiddelbart. Kommunen vurderer å omregulere et ubebygd boligfelt på
Veamyr som ligger på kommunal grunn. I planforslaget ender turveien i en regulert vei
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som ikke er bygd, og som kanskje blir lagt om. Denne delen av turveien vil derfor ikke bli
opparbeidet før boligfeltet er omregulert eller utbygd. Kommunen har likevel valgt å
regulere denne traseen, for å synliggjøre at det er ønskelig å tilrettelegge for en bedre turvei
mellom boligfeltet på Veamyr og Storhall Karmøy.
Ved ferdigstillelse av turveien vil dette sikre gode sykkeltraseer i området for syklende
mellom Kopervik og Veavågen, mellom Kopervik og Revur/Veakrossen, samt gi
lokalbefolkningen et tryggere og bedre tilbud for turvei, joggeløype og utfluktsmål i
nærmiljøet. Planforslaget legger til rette for rasteplasser, en lagt på et fint utkikkspunkt
mot Veavågen. Kommunen tror dette vil være et bidrag til mer uteaktivitet og bedre
folkehelse.

Eksisterende rundløype markert med rød strek. Ny planlagt regulert turveg med heltrukken grønn linje (delvis
inn i et bygd boligfelt der turløypa vil gå på kjørevei) vil gi ei rundløype som unngår trafikksituasjonen rundt
Storhall Karmøy. Det eksisterer i dag også en sti som er markert med stiplet grønn linje.

Det er en rekke private grunneiere i planområdet. Noen arealer eies av Karmøy kommune.
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.
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2. Planprosessen
Planen er utarbeidet etter ønske og i samarbeid med kommunens naturforvalter og Sektor
for samferdsel og utemiljø i Teknisk etat. Det har lenge vært et ønske i Veavågen om å få
bedre turløype i området, også for sykkel og barnevogn.
Det ble varslet oppstart av planarbeidet første gang 07.03.2017 og på nytt 10.08.2017, da
planområdet ble utvidet. På grunn av krav til arkeologiske utgravinger ved en tenkt
rasteplass, ble planområdet noe endret ved varsel 09.11.2017 til berørte offentlige
myndigheter og grunneiere (mindre endring av planområdet). Hensikten var å kunne legge
turveien et par meter lenger vest for eventuelt å unngå berøring av et automatisk freda
kulturminne. Ved senere undersøkelser viser det seg at kulturminnet uansett vil berøre
turveien.

2.1.

Merknader til planoppstart

Det kom inn merknader fra 6 myndigheter og berørte parter. Noen av disse har gitt
tilbakemelding flere ganger da oppstartsvarsel ble sendt ut tre ganger, jf. avsnitt over.
Fylkesmannen i Rogaland
16.03.2017
Ingen merknader til planarbeidet
28.09.2017
Ingen merknader til planarbeidet
30.11.2017
Ingen merknader til planarbeidet

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
21.03.2017
Fylkesrådmannen ser det som positivt at eksisterende turløype med en
avstikker til boligfeltet i nordvest skal fastlegges i ny reguleringsplan. Vi har
ikke øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt.
06.09.2017
Ingen ytterligere kommentar

Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen
05.04.2017
Da det fra tidligere er påvist en gravrøys (id 24564) svært nærme den
aktuelle turstia og det også er registrert flere automatisk freda kulturminner
i planens nærområde, finner vi det nødvendig å befare området før vi kan gi
endelig uttale til planen. Dette for å avgjøre om det er potensial for at det
finnes ikke tidligere kjente automatisk freda kulturminner som kan komme i
konflikt med planforslaget.
14.09.2017
Fylkesrådmannen gjennomførte 25.05.2017 en befaring av planområdet slik
det var varslet i det varsel av 07.03.2017. Deler av området er vurdert til å ha
et stort potensiale for funn av automatisk freda kulturminner. Det ble også
gjort funn av flintartefakter på befaringen som støtter opp om at området
har et stort potensiale for funn av steinalderlokaliteter. Da planområdet nå
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03.10.2017

01.12.2017

26.06.2018

er endret må det gjennomføres en ny befaring for å vurdere omfanget av
påkrevde registreringer.
På bakgrunn av nærliggende automatisk freda kulturminnefelt, og på
bakgrunn av områdets topografi og geografiske beliggenhet, anses deler av
planområdet for å ha et stort potensial for funn av automatisk freda
kulturminner som ikke tidligere har vært kjent. Det vil derfor være behov
for nærmere arkeologiske registreringer før vi kan komme med en endelig
uttalelse til planen. Krav om arkeologiske registreringer er hjemlet i
Kulturminnelovens § 9, 1. ledd.
I de nevnte brevene varsler kommunen at de vil ta ut ett av områdene der
fylkesrådmannen har varslet behov for arkeologiske registreringer fra
planområdet. Dette for å redusere kostnadene ved påkrevde undersøkelser.
Fylkesrådmannen ser imidlertid at det er uheldig at den allerede
opparbeidede rasteplassen ikke blir tatt med i planforslaget, da dette vil føre
til at området langs turstien blir privatisert. Fylkesrådmannen har følgelig
besluttet å foreta undersøkelsene knyttet til det aktuelle området på egen
regning. Dette begrunnes også med at det ble funnet flintartefakter på
befaring i det aktuelle området, og at området derfor bør kontrollregistreres
med tanke på fremtidige tiltak som gjeldene plan åpner opp for.
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vår arkeologiske
registrering gjennomført i perioden 20.04.18-24.04.18. Fylkesrådmannen har
vurdert saken som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Som det går fram av den vedlagte arkeologiske registreringsrapporten ble
det funnet to steinalderlokaliteter innenfor tiltaksområdet.
Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke kan iverksette tiltakene uten at
det foreligger et dispensasjonsvedtak fra Riksantikvaren, jf.
kulturminneloven §§ 3 og 4 (jf. også § 8, 1. ledd).
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Begge lokalitetene er avmerket som hensynssone (H570_1 og H570_2) med
tilhørende planbestemmelser. Kommunen har kommet til at det er vanskelig
å unngå lokalitene uten å legge turveien-traseen kraftig om, noe som igjen
vil føre til vesentlige inngrep i naturen og i et område brukt som beitemark.
Som det fremgår av rapporten fra Rogaland fylkeskommune, har
eksisterende tursti med grøfter allerede gjort skader i lokalitetene, og for
lokalitet H570_1 er det påført masse i etterkant. Kommunalsjef teknisk har
derfor kommet til at det er ønskelig å anlegge turveien i dagens trase, men
med bestemmelser som ikke innebærer inngrep i kulturminnene på begge
lokaliteter (kun tilrettelegging over dagens bakknivå).
Fra kommunens side blir det derfor lagt opp til at det søkes om dispensasjon
fra kulturminneloven §§ 3 og 4 for de tiltak som dette planforslaget legger
opp til innenfor lokalitetene. Dette innebærer at planen ikke er gydlig før et
ev. dispensasjonsvedtak er gitt av Rogaland fylkeskommune. Foreslåtte
planbestemmelser legger derfor til grunn at en slik dispensasjon er gitt, med
de vilkår som står foreslått i planbestemmelsene for hensynssoner.

Plan 2103 – Detaljregulering for turvei Sletten-Revur, Veavågen

7

Statens vegvesen
22.09.2017
Turstien har tilkomst via fv. 47 og 852. Statens vegvesen sine interesser i
området er knyttet til fylkesvegene, og vi uttaler oss på vegne av Rogaland
fylkeskommune som vegeier.
I sør er planområdet for tur løype Sletten/Revur i konflikt både med
planområdet for detaljplan fv. 47 Åkra sør – Veakrossen, og varslet område
for kommunedelplan fv. 47 mellom Veakrossen og E1 34 Helganesvegen.
Eksisterende parkeringsplass i sør, samt tilknytning til eksisterende
fortau/gang - og sykkelvei og turstisystemet på sørsida av fv. 47, skal
reguleres i detalj plan for turløype Sletten/ Revur. Denne delen av
planområdet kan komme i direkte konflikt med toplanskryss/ ny trase for fv.
47. Det må tas høyde for at arealdisponeringen i området må justeres i
forbindelse med detaljplanlegging a v fv. 47. Statens vegvesen kan ikke se at
planarbeidet vil medføre vesentlige endringer i trafikkforholdene på
eksisterende fylkesvegnett. Vi har ikke andre merknader til planarbeidet.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Etter varsel om planoppstart er reguleringsplan 2107 – Fv. 47 Åkra sør –
Veakrossen blitt vedtatt av kommunestyret 01.07.2019. Det foreligger
innsigelse fra Fylkesmannen til planforslaget, og kommunestyrets vedtak
gjelder derfor den søndre og nordre del av planen. Imidlertid er nå hele
plansaken for plan 2107 oversendt Kommunal – og
moderniseringsdepartementet for endelig vedtak.
I plan 2107 er området sør for Revurvegen avsatt som midlertidig rigg- og
anleggsområde, med underformål Vegetasjonsskjerm, og friluftsområde. Der
eksisterende G/S-vei møter Revurvegen, er det avsatt plass til en
trafostasjon.
Planforslaget for plan 2103 Turvei kommer ikke i «konflikt» med plan 2107.
Turveiens start ligger like nordøst for plan 2107 og regulert næringsområde
på Revur.

Haugaland Kraft Nett AS
14.09.2017
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i
reguleringsplanarbeidet. Vi vil gjøre oppmerksom på våre 22 kV høyspente
jordkabler (magenta heltrukne linjer) som er i den sørlige delen av
planområdet. Vi vil gjøre spesielt oppmerksom på vår 22 kV luftledning
(magenta heltrukken taggete linje med brune stolpepunkter) som krysser
planområdet i vest. For denne 22 kV luftledning må det inntegnes en
hensynssone i reguleringsplankartet med total bredde på 16 meter, (dvs. 8
meter på hver side av luftledningenes trase-midte).
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
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Det er lagt inn en 16 m bred hensynssone-faresone i plankartet der 22 kV
luftledning krysser turveien. Forslag til reguleringsbestemmelser for denne
faresonen er laget i dialog og overensstemmelse med Haugaland Kraft Nett
AS: «Område for høyspentledning i luft. Tiltak innenfor hensynssonen må forholde
seg til Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (2006), eller til enhver tids gjeldende
forskrift.»

Bjørn Oddvar Madsen
14.08.2017
Er grunneier i området og ønsker at det blir mulig å få til et innstikk til hans
tomt når det blir anlagt lys langs turvei.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Et slikt innstikk er noe som ikke angår reguleringsplanen. Private avtaler
kan eventuelt gjøres med tiltakshaver når belysning skal anlegges. Det vises
for øvrig til kulturminner i området. Tiltak innenfor automatisk freda
kulturminner er forbudt. Kulturminnene har større utstrekning enn det som
er vist som hensynssone i dette planforslaget.
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3. Planstatus
3.1.

Kommuneplanens arealdel

Området i sør ved industriområdet er avsatt til eksisterende industri/lager/kontor. For
øvrig er området avsatt til LNFR-formål. I nord ender turveien i område avsatt til
idrettsformål, og i nordvest i et område avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

3.2.

Gjeldende reguleringsplaner

Mesteparten av turveien ligger innenfor gjeldende plan 209 Reguleringsplan for Vea Øst
(vedtatt 05.12.1974) med formål «Friluftsområde». I nord går den inn i plan 2067
Reguleringsplan for storhall Karmøy (vedtatt 11.02.2014).

4. Dagens situasjon
4.1.

Planområdets beliggenhet

Området er stort sett ubebygd og består av lyngheier og gammel utmark med beite. I
nærområdet finnes også kulturminner, blant annet en gammel gravhaug.
Gjennom arkeologiske undersøkelser i forbindelse med det pågående planarbeidet, er det
funnet to steinalderboplasser som berører turveien. For nærmere beskrivelse av disse, vises
til det til vedlagte rapport (Arkeologisk registrering Turvei Sletten - Revur – Veavågen,
Rogaland fylkeskommune, rapport 9/2018).
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Planforslag 2103: Fra Veakrossen næringsområde i sør østover til Veavågen og videre nordover til Storhall
Karmøy, med forbindelse vestover til regulert, ubebygd boligfelt på Veamyr.

4.2.

Topografi, landskap og vegetasjon

Området er variert, med frodig skog og tjern i sør, vekslende skog- og beitemark, og
lynghei med utsikt mot Veavågen i øst. I nord er det et høydeparti med god utsikt i alle
retninger. Innimellom ligger mindre myrpartier. Turveien ligger mellom ca. 12-37 meter
over havet. De høyeste partiene er vindutsatt, men her er også lunere søkk.
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Fra enden av kjørbar Revurvegen der T3 (turvei) starter. Veien er delvis asfaltert, og med eksisterende
belysning. Foto: Aage Steen Holm/Karmøy kommune.

Vegetasjonen er sparsommelig foruten i noen dalsøkk der det er myrpartier og innslag av
plantet/naturlig skog. Det er ikke registrert rødlistearter i området.

4.3.

Klima, hydrologiske forhold og geologi

Vestsida av Karmøy har høyest årlig gjennomsnittstemperatur i Norge (>7,5 C). Dette
innebærer at det er lite snø og gode muligheter for ferdsel til fots/sykkel gjennom hele året.
Periodevis er det sterk vind. Fremherskende vindretninger er fra nordvest og sørøst.
Nedbør kommer gjennom hele året, årsnedbør på ca. 1200 mm. Ved Bekkevatnet på
Karmøy er det i perioden 1968-2011 målt gjennomsnittlig årsnedbør på 1458 mm med maks
målt årsnedbør på over 2000 mm.
Her er ingen store vassdrag i området. Langs Revurvegen (T3 i planforslaget) i sør er det et
tjern som renner ned i Brekkosen i Veavågen. Denne er en sidearm av vassdraget
Brekkvatnet. Turveien krysser enkelte søkk der dreneringsrør er lagt under turveien.
Området består av gabbro i øst og metatrondhjemitt/metakvartsdioritt i vest. Gabbro er en
magmatisk, basisk bergart, ofte med høyt jerninnhold og brukes som bygningsstein.
Trondhjemitt er en lys bergart, ofte brukt som prydstein. Bergartene gir en nøysom flora.

4.4.

Eksisterende bebyggelse og bygningsmiljøer

I sørvest er det et nyere industriområde. Nede langs Veavågen (utenfor planområdet)
ligger det eksisterende og tildels eldre naust/sjøhus og fritidsbolig. Idrettshallen i nord er
nybygd. Turveien slutter i et nyere boligfelt på Veamyr i nordvest. Dette feltet er regulert
for framtidig utvidelse. Langs turveien er det enkelte eldre steingjerder og gjerder for
beitedyr. For øvrig er det ingen bebyggelse i planområdet.
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4.5.
Veier:

Eksisterende tekniske anlegg

Revurvegen er kommunal vei og delvis asfaltert. Deler av veien er ikke eid av kommunen.
Vei i boligfelt på Veamyr, samt gang- og sykkelvei ved idrettsanlegget er offentlig vei. For
øvrig er det ingen veier i området. Eksisterende turvei mellom Revur og idrettsanlegget er
av varierende bredde, delvis gruslagt og delvis bred sti.

Vannforsyning og spillvanns- og overvannsavløp:
I eksisterende boligfelt og industriområde er det lagt vannledning, samt spillvanns- og
overvannsavløp. For øvrig er det ingen tekniske anlegg. En strømledning går gjennom
planområdet, delvis nedgravd og delvis i spenn. Høyspent luftledning (22 kV) krysser
Revurvegen i nord-sør-retning.
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5. Planforslaget
5.1.

Overordnet ide

Planområdet begrenses hovedsakelig av en eksisterende (tur)vei som går fra nord for
parkeringsplassen på Revur, østover og senere nordover til Storhall Karmøy. Her er
planområdet ca.10 meter bredt (3 meter turvei, 2+2 meter sideareal/grøft med belysning,
1,5+1,5 meter friområde der vegetasjon kan hugges for å holde turveien åpen). Noen steder
er det satt av ytterligere arealer til rasteplasser. Fra idrettshallen går turveien/planområdet
vestover til boligfeltet på Veamyr. Turveien er regulert med 7 meters bredde, som
inkluderer både selve turveien (3 m) og «annen veggrunn» (2 meter på hver side) som kan
brukes til grøfting, belysning mv. Plankartet skiller med vilje ikke disse to formålene, da
det er ønskelig å legge turveien best mulig i terrenget for å sikre minst mulig naturinngrep.
Dette innebærer at innenfor formålet «turvei» på 7 meter i plankartet, skal det bygges en
turvei med 3 meters bredde. Øvrig areal blir grøft og sideareal som går over i naturmark.
I nordvest på Veamyr ender turveien i dagens regulerte, men ubebygde kommunal vei.
Dette området eies av kommunen, og det er ønskelig å omregulere feltet noe for å gi mer
hensiktsmessig utbygging av boliger, samtidig som natur- og grønne verdier sikres. I den
forbindelse kan enden av turveien bli lagt om når/hvis hele feltet omreguleres.
Kryss på turveier reguleres med frisiktssoner.

5.2.

Arealbruk

Planområdet er på ca. 15,6 daa, og er oppdelt i følgende formål (m2):
Turveg (T1-3)
Friområde (FRI 1-11)
Blågrønnstruktur (BG1)
Idrettsanlegg (ID 1)
TOTALT

10 346
4 696
205
336
15 583

Kommunen ønsker å inngå avtaler med grunneiere for overdragelse av turvei med
sideareal langs hele turveitraseen. Dette gjelder også for Revurvegen. Det er en rekke
usikre grenser som både krysser turveiens trase, og delvis går langs turveitraseen. Det er
ikke blitt målt opp usikre grenser. Da verdien av arealet er lavt (LNFR-formål), ønsker
kommunen å bli enige med hver grunneier om en generell sum for avståelse av
turveitraseen. Deretter vil turveitraseen bli oppmålt i henhold til reguleringsplanen, og nye
grenser fastsatt på bakgrunn av dette. Både formål «Turveg» samt «Friområde» som er
regulert inn langs turveien, ønskes overskjøtet til kommunen for å sikre drift og
vedlikehold av turveien.
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5.3.

Bebyggelse, struktur og tiltak

Foruten tilrettelegging av rasteplassene med benker, bord, gapahuk mv., er det ikke
planlagt noen bygninger. Eventuelle bygg kan ha en maks størrelse på 50 m2 BRA og må
byggemeldes. Det er satt av byggegrense mot sjø på rasteplassene FRI10 og FRI11.
Byggegrense mot sjø for øvrige tiltak som planen hjemler for (lysmaster, beitegjerder), kan
bygges innenfor planområdet, regulert gjennom en fellesbestemmelse (§ 9).

5.4.

Turvei

Eksisterende kommunal vei – Revurvegen – reguleres som turvei fra enden av
næringsområdet på Revur, øst for eksisterende parkeringsplass og nordover til Storhall
Karmøy. Parkeringsplassen er kommunalt eid, og det kan anlegges 2 HC-parkeringsplasser
her, men dette er ikke en del av planen/planområdet.
Turveien skal opparbeides i henhold til kommunal norm med 3 meters bredde, samt
grøfter/sidekanter. I denne planen er det i tillegg regulert inn et grøntområde på hver siden
av turveien (FRI-friområde) som skal sikre at kommunen kan holde nede vegetasjon langs
turveien. Over de automatisk freda kulturminnene skal turveien ikke opparbeides bredere
enn dagens tursti, og på duk. Her er det ikke tillatt med tiltak i grunnen.
Turveien skal gruses med en grustype som egner seg for rullestol/barnevogn og sykler. I
den grad naturlige helninger i terrenget kan reduseres gjennom å løfte turveien (i
dalsøkk)/senke turveien (over topper) uten å måtte gjøre terrenginngrep utenfor
arealformålet «turveg», kan dette gjøres for å sikre bedre tilrettelegging for mennesker med
funksjonsnedsettelse. Turveiens grustype skal også ha en farge som skiller seg fra
sidearealet, slik at svaksynte lett kan se kanten av turveien.
Enkelte korte partier av turveien er så bratt at det skal anlegges hvilelommer for rullestol/barnevognbrukere. Hvilelommene inngår i turvei-formålet. Det er vedlagt eksempler på
turveiprofil med ulike grøftebredder, hvilelommer mv. (se illustrasjon under).
Både turvei og rasteplasser skal gruses slik at de er tilgjengelig for folk med nedsatt
funksjonsevne. Unntaket er rasteplassen FRI11, som er en naturlig skog der skogsterrenget
i størst mulig grad skal beholdes. Det skal likevel tilrettelegges for adkomst til bord/benker
på rasteplassen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Denne vil ligge i området
nærmest turveien.
I nord ender turveien ved Storhall Karmøy, der det allerede er anlagt G/S-vei langs
eksisterende parkeringsplass.
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Illustrasjon: Eksempler på disponering av arealene innenfor turveiformålet (7 meter).

Det er ingen rekkefølgekrav til opparbeidelse, foruten at belysning skal bygges samtidig
med de ulike delene av turveien. T3 har allerede lys i dag, og her planlegges ingen tiltak.
Turvei 1 med sideareal fra Storhall Karmøy til boligfeltet på Veamyr planlegges ikke å bli
bygd før ubebygd, regulert boligfelt på Veamyr omreguleres/bygges ut og kjøreveier
anlegges.
Det kan bli satt opp bommer på turveiene for å hindre motorisert ferdsel. Bommene skal
være universelt utformet (f.eks. saksebom).

5.5.

Teknisk infrastruktur

På Revurvegen langs turvei (T3) krysser en 22 kV luftlinje turveien. Denne er markert med
hensynssone-faresone i plankartet, med tilhørende bestemmelser.
For øvrig er det ingen tekniske anlegg langs veien/i planområdet.

5.6.

Overvannshåndtering

Ny turvei vil erstatte dagens turvei/sti, men siden det ikke planlegges harde flater/asfalt,
vil dette ikke påvirke overvannsavrenning ut over dagens forhold. I byggefasen blir man
nødt til å ta hensyn til søkk, grøfter og rør som må krysse turveien. Det er satt inn
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planbestemmelser om at det skal legges mange veiter under turvei for å unngå oppsamling
av overvann i terreng.

5.7.

Universell utforming

Trasèen i reguleringsplanen følger eksisterende sti, med unntak av et parti der det er svært
bratt. Her er trasèen lagt i en sving for å få en flatere turvei (rett sør for FRI11). Dette gjør at
stigningen her blir ca. 8 %. Størstedelen av turveien er nokså flat, men enkelte parti (4-5
steder) har en stigning på over 10 %. Fra sør mot nord ligger det bratteste partiet rett sør
for Storhall Karmøy. Her er stigningen på 18 %. Også traseen videre vestover fra Storhall
Karmøy vil få et parti som er brattere enn 18 %.
Ideelt sett skal universelt utformet turveier ha under 5 % stigning. Dette er ikke mulig å få
til dersom eksisterende trase skal benyttes. Da måtte turveien ha blitt lagt om helt, og
medført en rekke nye naturinngrep. De bratteste partiene er på relativt korte strekk (< 75
m).
Det er mulig å flate ut turveien enkelte steder, enten ved å fylle opp søkk, eller flate ut
topper. Dette vil bli forsøkt gjort der terrenget muliggjør det, men for mye oppfylling av
terreng vil kreve bredere sidekanter for fyllmasser enn det som er regulert, som igjen vil
føre til større naturinngrep. Å senke toppene av turveien for å gjøre turveien lavere, kan
medføre et økt overvannsproblem. Det er også mulig å lage små pust-i-bakken-stopp
(hvilelommer) langs turveien på de bratteste partiene. Selve turveitraseen er regulert 7
meter bred, der kun 3 meter skal opparbeides som turvei. Dette innebærer at det er mulig å
lage små hvilelommer langs siden i de bratteste partier, eller la turveien gå i «trapper» med
flate partier innimellom. Det er satt inn plankrav om dette, og vedlagt ligger eksempler på
veiprofiler som viser hvordan dette kan løses.
Kommunen har hatt befaring av dagens tursti (fra parkeringsplassen i sør ved Revurvegen
frem til Storhall Karmøy), sammen med en representant for Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Vedkommende kom seg frem med elektrisk rullestol. Den største
utfordringen var større steiner i veibanen og dårlig underlag, noe som vil utbedres med ny
turvei. Det er imidlertid ingen tvil om at enkelte bakker vil oppleves som utfordrende,
f.eks. av rullestolbrukere uten motor og turgåere med barnevogn.
Dette innebærer at turveien ikke blir universelt utformet med tanke på stigningsvinkel.
Veidekke vil være universelt utformet, men ikke asfaltert. Helningsvinkel på turvei (i
bredden) vil bli forsøkt utformet universelt (< 2,5 %).
Farge på veidekke skal skille seg ut fra tilgrensede grøfter/sideareal (grå grus mot grønn
vegetasjon). Turveien vil bli belyst.
Hele turveien skal ha 3 meters bredde med unntak av der automatisk freda kulturminner
ligger.
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5.8.

Sosial infrastruktur

Planen innebærer at det blir lagt bedre til rette for fersel i området for alle, også syklister,
rullestolbrukere og folk med barnevogn. Det vil bli lettere å sykle f.eks. mellom Veavågen
og Kopervik, og turgårer kan ferdes gjennom området også etter mørket, da turveien vil bli
bygget med belysning langs traseen.

5.9.

Grønnstruktur

Det er planlagt 2 rasteplasser langs turveien (T2). Fra nord mot sør:
1) FRI10: Rasteplassen har flott utsikt mot vågen, men ligger vindutsatt til.
2) FRI11: Området er et naturlig furuskogsområde med noen naturlige lysninger.
Området skal tilrettelegges nærmest turveien med bord/benker, for øvrig skal
området være et «skogslekeareal», f.eks. tilrettelagt med klatretau, balansebord o.l.
For øvrig skal det settes opp skilt om steinalderlokalitene/automatisk freda kulturminner
ved begge lokalitetene som krysser turveien T2 (se ytterligere beskrivelse i kapittel 5.12).

5.10.

Barn og unges interesser

Se beskrivelse under «Grønnstruktur» (forrige underkapittel).

5.11.

Miljø- og naturmangfoldskonsekvenser

Planforslaget har ingen større negative miljøkonsekvenser.
Turveien som reguleres er for det meste av strekningen allerede opparbeidet. Det er ca 160
meter i nord, i tillegg til en liten utvidelse i bredden av turvei som trengs av arealinngrep.
Langs turveien er det registrert ulike fremmede arter. Turveien vil ikke føre til økt
spredning av disse artene. Se også eget notat angående fremmede arter.
Av arter som har spesiell verdi er det registrert gulspurv, gråsisik, lomvi, gjøk, taksvale,
vipe, stær, brunskjene, lappvier. Den geografiske nøyaktigheten av disse registreringene
varierer. Lomvi (kritisk truet) er tilknyttet sjøen, og vil ikke påvirkes av turveien. Vipe
(sterkt truet) brukte tidligere område rundt Veavarden, men området er utgått som
hekkeområdet. Vipa brukte ikke området nær turveien, og vil ikke påvirkes negativt av
turveien. Dette gjelder også andre vadefugler som rødstilt, tjeld og storspove. Alle er
forsvunnet fra området etter at industriområdet ble etablert. Gulspurv (ansvarsart),
gråsissik (ansvarsart), gjøk (nær truet), taksvale (nær truet) og stær (nær truet) er alle
registrert i området "Revur, Brekkeosen". Det er derfor grunn til å tro at registreringen er
sørøst for turveien. Gulspurv og gråsissik er sett og registrert på matleting en gang i dette
området. Gjøk er hørt og registrert i området tre ganger. 2 taksvaler er sett og registrert en
gang. Et par stær er sett og registrert en gang. Det er ingen spesielle observasjoner av verdi
for reguleringsplanarbeidet i disse registreringene. Arealene langs turveien vil naturligvis
inneholde plante, dyre- og fugleliv. Turveien vil ikke påvirke de artene som er omtalt her.
Dette understrekes av at det pr nå allerede er etablert turvei i området.
Kunnskapsgrunnlaget av arter og effekten av påvirkninger ansees som godt, jmf
naturmangfoldloven (nml) § 8. Derfor kommer ikke føre-var-prinsippet i § 9 til anvendelse.
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Økosystemene, omtalt i nml § 10, vil ikke bli påvirket av tiltaket.
Ut fra nml §§ 11 og 12 skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver, samt
man skal bruke miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. For å innfri dette må all tilkjørt
masse må være fri for frø og planterester som kan føre til innførsel av fremmede arter til
området. Det må føres etterkontroll av dette de 3 påfølgende årene etter bygging, og ved
funn må man utføre tiltak som fjerner fremmede arter. Videre må tekniske løsninger ikke
føre til økt drenering og uttørking av våtmark og myr i områdene langs turveien.
Konklusjon:
Tiltaket vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet. Inngrepene blir svært små,
siden turveien allerede eksisterer. Registrerte rødlistede arter eller ansvarsarter i området
vil ikke bli påvirket. Det vil bli satt igang tiltak for å fjerne fremmede arter langs turveien.

5.12.

Kulturminner

Det er avdekket to kulturminner (steinalderboplasser) som er automatisk freda etter
kulturminneloven. Områdene som berører planområdet er avmerket i plankartet som
hensynssone H730_1 og H730_2, og ligger på henholdsvis T2 med tilgrensende friarealer
(FRI3 og FRI6).
Lokalitetene har fått ID-nummer 239399 og 239400 i den nasjonale kulturminnedatabasen
«Askeladden». Lokalitet id 239399 ligger 13-17 meter over havet og det ble her gjort 63
funn. Funnene består hovedsakelig av slått flint, særlig produksjonsavfall som avslag og
biter, men også fragmenter av mikroflekker.
Den andre lokaliteten, id 239400, ligger 13-16 meter over havet og er påvist på begge sider
av turveien. Det ble gjort 98 funn i tilknytning til lokaliteten – fra samme periode som den
første lokaliteten. Funnene består også her hovedsakelig av slått flint, særlig
produksjonsavfall som avslag og biter, men også fragmenter av mikroflekker. Det ble også
funnet en bipolarkjerne i bergkrystall. Langs turveien er det gravd grøfter for å lede vann
på begge sider av turveien. I utkastmassene fra grøftene ble det funnet slått flint, som viser
at grøftene er gravd ned i de funnførende lagene. Lokaliteten anses som skadet i ukjent
omfang i den delen som ligger i dagens turvei, da det er uvisst om det er gjort gravearbeid
i bakken under stien som har ført til ytterligere skade på lokaliteten under turveien.
I området ved lokalitet id 239399 kan inngrepene holdes utenfor lokaliteten og
fylkesrådmannen har bedt Karmøy kommune vurdere å flytte turveien noen meter mot
vest. Eventuell belysning/ledningsgrøft kan etableres på vestsiden av turveien. Dersom en
forflytning lengre vest ikke lar seg gjøre, er det mulig å søke om dispensasjon fra
fredningsvedtektene i kulturminneloven, jf. § 8.1 da tiltakene hovedsakelig berører
lokalitetens sikringssone og et område som anses som forstyrret.
Når det gjelder id 239400, er fylkesrådmannens anbefaling at turveien blir liggende urørt
her. Dersom det er nødvendig med en ledningsgrøft, kan det søkes om dispensasjon fra
fredningsvedtektene i kulturminneloven, jf. § 8.1 med vilkår om at den eksisterende
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grøften blir benyttet. Dersom det likevel skulle være behov for å gjøre ytterligere tiltak,
eksempelvis drenere, fylle på med grus eller andre tiltak som krever inngrep i grunnen,
kan man søke om dispensasjon fra kulturminnelovens § 8.1 for å få tillatelse til inngrep i
kulturminnene.
Kommunal oppsummering:
Da kommunen har besluttet ikke å legge turvei og rasteplass utenfor kulturminnene, har
kommunen i forbindelse med reguleringsplanforslaget – som et ledd i å sende
planforslaget ut på offentlig ettersyn – bedt om dispensasjon fra kulturminneloven fra
Rogaland fylkeskommune, for de tiltak som planen omfatter. Dispensasjon er gitt i brev fra
Rogaland fylkeskommune, datert 26.03.20. Planbestemmelser (fellesbestemmelser) gir
føringer for bruk av området innenfor båndleggingssonene for kulturminnene, deriblant at
det ikke tillates å grave i grunnen, og at turveien ikke skal være bredere enn dagens tursti
innenfor båndleggingssonene.
Samtidig ønsker kommunen å skilte funnene med informasjon om hva som er ligger i
grunnen – til glede for turgårere/nærmiljøet.

5.13.

Støy og forurensing

Planen for ingen konsekvenser mtp. støy, luftkvalitet eller forurensning.

5.14.

Anleggsfasen

Turveien er regulert med 7 meters bredde, selv om selve turveien kun skal være 3 meter
bred. Dette gir rom for anleggsarbeid på begge sider av turveien, inklusiv grøfting og
ledninger til belysning.
Det er satt plankrav om at hele turvei-formålet kan benyttes i anleggsfasen, men at
sidearealer må tilsås med lokale arter når anlegget ferdigstilles. Videre er det satt maks
krav om vekt på gravemaskin og at det generelt skal brukes lette maskiner i
anleggsarbeidet.

5.15.
Folkehelse
Folkehelseloven sier dette om kommunens ansvar for folkehelse:
§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse,
bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting.
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Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre
myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd,
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for
samarbeid med frivillig sektor.
Faktorer som kan gi positive bidrag til folkehelsa er blant annet gode boforhold med
nærhet til urban friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelskvaliteter, gode gang- og
sykkelveiforbindelser, sosiale møteplasser mv. Planforslaget legger til rette for alt dette,
ved å gjøre en nærtursti lettere tilgjengelig for større befolkningsgrupper, og samtidig
tryggere da turveien blir belyst. Større bredde og bedre belegg på turveien vil åpne traseen
for syklende, noe som også gir kortere sykkelavstand mellom Veavågen og Kopervik.
Rasteplasser tilrettelagt for sosiale aktiviteter, lek mv. gir økt opplevelsesmulighet av
nærmiljøet og naturen rundt. Informasjon om steinalderboplasser langs turveien gir
befolkningen bedre kjennskap til lokal historie og økt lokalidentitetsfølelse.
Turveien vil bli belyst, noe som vil virke kriminalitetsforebyggende i forhold til dagens
ubelyste tursti.
Som negativ faktor kan en mer tilrettelagt turvei føre til økt ferdsel langs turveien, samt at
naturfølelsen langs dagens mer «naturlige» tursti kan fremstå som mer «adskilt» fra
naturen. Dette er alltid et paradoks ved tilrettelegging av nærturer i naturen. Jo bedre
tilretteleggingen gjøres, ikke minst gjennom å gjøre turveien universielt utformet, jo mer vil
den fremstå som et bebygd element i naturen.
Kommunen har likevel her lagt vekt på at tilrettelegging for flere befolkningsgrupper, med
særlig fokus på syklende og som en trygg nærturtrase med belysning, er viktigere enn å
bevare traseen mest mulig urørt. Planforslaget vil ha en klart positiv virkning på
folkehelsa.

5.16.

Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for
kommunen

Planen medfører at turveien må anlegges med belysning. Det er ingen rekkefølgekrav for
opparbeidelse av hele turveien.
Det er søkt om, og mottatt, midler for opparbeidelse av turveien. Slik sett har planforslaget
ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen (anleggskostnader), foruten
fremtidig vedlikehold av turvei, rasteplasser og gatelys (inklusiv strøm).
Ved utbedring av turveien, kan det bli behov for å erstatte gamle beitegjerder langs
turveien med nye. Selve turveitraseen skal kjøpes og overdras til kommunen, som ny
grunneier av disse arealene. Også disse kostnadene vil i utgangspunktet bli dekket av
mottatte midler for opparbeidelse av turveien.
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Parti fra dagens turvei, mellom de planlagte rasteplassene FRI10 og FRI11. Foto: Aage Steen Holm/Karmøy
kommune.
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6. ROS - analyse
Det er gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse, som ligger vedlagt.
Det er gjennom analysen kun funnet tre elementer som gir grunnlag for avbøtende tiltak.


Punkt 18. Automatisk fredet kulturminne:
Dagens sti krysser to eldre steinalderboplasser som er avdekket i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv har i
brev av 26.03.20 gitt dispensasjon fra fredning for tiltak gjennom planen.
Reguleringsplanen regulerer hva som tillates innenfor båndleggingssonene for
kulturminnene.
Avbøtende tiltak:
Ingen avbøtende tiltak ut over det det som er fastsatt i planbestemmelsene, er
nødvendig.



Punkt 29 og 42. Energiforsyning og høyspentlinje:
En høyspentlinje krysser Revurvegen. Det er ikke planlagt å gjøre tiltak i området,
evt. kun utskiftining av eksitserende lysmaster langs veien.
Avbøtende tiltak:
Det blir lagt inn en hensynssone-faresone i plankartet med tilhørende bestemmelser
som sikrer minimumshøyde mellom vei og kryssende høyspentlinje. Tiltak innenfor
faresonen krever også tillatelse fra netteier (Haugaland Kraft).

Med de avbøtende tiltak som er foreslått over, vil risiko havne på grønt for de tre nevnte
punktene, og ingen ytterligere tiltak er nødvendige.
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7. Vedlegg


ROS-analyse



Rapporter



o

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

o

Kartlegging av fremmede arter i vedlegg 1 til forskrift om fremmede
organismer, FOR-2015-06-19-716, Karmøy kommune ved naturforvalter
Peder Christiansen, 2019. Med kartvedlegg.

Illustrasjon: Mulig turvei-profil (turvei, sidegrøfter, hvilelommer), ulike alterantiver
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Forord
Kulturavdelingen ved Rogaland fylkeskommune er førsteinstans og den regionale
kulturminnemyndigheten. Fylkeskommunen har, med få unntak, det formelle
forvaltningsansvaret for alle kulturminner. I tillegg har fylkeskommunen ansvaret for å
gjennomføre arkeologiske registreringer av automatisk freda kulturminner.
Etter å ha mottatt en plan gjør fylkeskommunen en faglig vurdering om planen kan kom me i
konflikt med kjente og ukjente automatisk freda kulturminner. I områder der det er potensiale
for konflikt, kan det bli nødvendig med en arkeologisk registrering. Med automatisk freda
kulturminner menes alle kjente og ukjente kulturminner som dateres til før 1537, samiske
kulturminner eldre enn 100 år og stående byggverk eldre enn 1649. Arkeologiske
registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd.
I denne rapporten er resultatene fra den arkeologiske registreringen presentert. Rapporten
gir opplysninger om arbeidet som ble utført, hvilke typer kulturminner som ble funnet og
utstrekningen av disse.
En god oversikt over de vanligste typene av kulturminner i Norge finnes i boka «Kulturminner
i Norge» av Harald Jacobsen og Jørn-R. Follum.
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1 Sammendrag
I forbindelse med en oppgradering av en eksisterende turvei langs sørsiden av Veavågen,
mellom Sletten og Revurvegen, ble det foretatt en arkeologisk registrering i perioden 20.0418 – 24.04.18. I forkant av registreringen ble det gjennomført en befaring av planområdet, og
det ble da funnet slått flint og rhyolitt ved en opparbeidet plass. Deler av undersøkelsen gikk
derfor med på å undersøke hvorvidt disse funnene stammet fra de påførte massene, eller om
det var funn fra en steinalderlokalitet som var forstyrret som følge av opparbeidingen av
plassen. Denne delen av registreringen belastes ikke tiltakshaver.
Det ble påvist to steinalderlokaliteter i løpet av registreringen.
Id 239399, ligger 13 – 16 moh., ved den opparbeida plassen sør i turløypa, og er forstyrret
av denne. Undersøkelsen viste at funnene fra befaringen ikke kom fra påførte masser i
nordvestre del, men fra omrotet grunn sørøst på plassen. Det har trolig vært en liten flate på
dette stedet som har blitt utvidet med påført masse og planering. Lokaliteten er ikke
fullstendig avgrenset mot nord og nordøst, men terrenget gir en noenlunde naturlig
avgrensing. Tre positive prøvestikk rundt den opparbeida plassen viser at lokaliteten er noe
større, og at den særlig strekker seg noe lenger nord. Funnene består hovedsakelig av
avslag og biter, men også en del mikroflekker. Tre prøvestikk er funnførende, med 63 funn
totalt. En konsentrasjon av funn finnes i PS M2 som ligger rett øst for de påførte massene.
Lokaliteten er dårlig bevart på grunn av inngrepene som er gjort på flaten.
Id 239400, ligger på en skjermet flate vest for Veavågen, 14 – 16 moh. Flaten er svakt
hellende, og avgrenses av bratte skråninger mot vågen. Lokaliteten er kun påvist langs
turstien, og er derfor ikke fullstendig avgrenset. Det ble gjort funn i en lengde på ca. 25 m
langs stien. Stien går sør for flaten, og det er sannsynlig at lokaliteten strekker seg utover en
stor del av flaten. Trolig er den påviste lokaliteten utkanten av et større boplass/
aktivitetsområde. Tre stikk er funnførende, med 98 funn totalt. Materialet består av avslag og
biter i flint, samt flere mikroflekker/ mikroflekkefragmenter. Det er grøftet langs den
eksisterende turstien for å lede vannet til en bekk som går på østsiden av lokaliteten, og
dette har ført til at deler av lokaliteten er omrotet og forstyrret langs turstien.
De to påviste lokalitetene kommer i konflikt med planene for utbedring av tursti. Begge
lokalitetene preges av moderne inngrep og forstyrrelser som allerede er gjort langs traseen.
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2 Rammene for undersøkelsen
2.1 Bakgrunn
Bakgrunn en for undersøkelsen
Karmøy kommune/ Friluftsrådet vest har varslet utbedring av en turvei langs sørsiden av
Veavågen med nytt dekke og belysning. Området ble befart 18.08.17, der det ble klart at
potensialet for automatisk fredete kulturminner, særlig i form av steinalderboplasser var høyt.
Ved befaringen ble det funnet slått flint og rhyolitt ved en opparbeidet plass som opprinnelig
lå inne i planen, men ble tatt ut på grunn av funnene som ble gjort ved befaringen. Det måtte
undersøkes hvorvidt disse funnene kom fra påførte masser, eller fra en steinalderlokalitet
som var forstyrret av plassen. Denne delen av registreringen blir ikke belastet tiltakshaver.

Geografisk plassering
Veavågen ligger på vestsiden av Karmøy, nord for Boknafjorden. Planområdet følger vågen
på sørsiden, fra Revur, innerst i vågen til Storhallen på Sletten.

Figur 2: Kart over Rogaland med Veavågen innfelt. Planområdets plassering markert med rød
rute.
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Tidligere registrerte kulturminner i område t
Nærmest planområdet ligger et gravminne på toppen av en liten høyde, og det skal ha vært
et gårdsanlegg på andre siden av Brekkosen tidligere. Veavågen har vært et sund med
sterke tidevannsstrømmer da vannstanden var høyere. Dette må ha ført til gode fiskeforhold,
som gjenspeiles i en rekke steinalderlokaliteter langs sundet på begge sider.

Figur 3: Skjermdump fra Askeladden med kulturminner i området.

Askeladden ID

Type

Datering

Avstand til planområdet

24564

Gravminne

Jernalder

120 m V

54183

Gårdsanlegg

210 m V

54179

Funnsted flintavslag

Jernalder
middelalder
Steinalder

212713

Steinalderboplass

135027

Steinalderboplass

Eldre/ Yngre
steinalder (MMSM, TN-MNb )
Yngre steinalder
(TN)
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425 m Ø
565 m NV

670 m NNØ

2.2 Metode
Overflatesøk
Ved overflatesøk blir det gjort en systematisk gjennomgang av området for å finne freda
kulturminner som er synlige på markoverflaten. Overflatesøk kan også være et ledd i
planleggingen av registrering med sjakting og/eller prøvestikking. Eksempel på synlige
kulturminner er røyser, gardfar, geiler, tufter, helleristninger, kullgroper, jernvinneanlegg,
bygdeborger, hulveier og fangstanlegg.

Prøvestikking
Prøvestikking er en arkeologisk metode som i hovedsak benyttes for å påvise
steinalderlokaliteter. Et prøvestikk er et ca. 50 x 50 cm stort hull som graves med spade ned
til antatt steril undergrunn. Massene blir vannsåldet i 4 mm nettingsåld slik at funn i form av
redskaper, avfall etter redskapsproduksjon, brente bein, kull osv. blir synlige i såldet. Stikket
graves og dokumenteres etter stratigrafiske lag for å få god kontroll på hvilke lag som er
funnførende. I enkelte tilfeller vil gravemaskin bli brukt for å fjerne jordlag som ligger over de
lagene man ønsker å undersøke med prøvestikking. Dette vil spesielt være aktuelt i
flyvesandsområder og i områder der det er kjent at det er opparbeidet mye masse i nyere tid.
Avstand mellom prøvestikkene vil variere, blant annet ut fra topografiske forhold,
forhistoriske strandlinjekurver og antatt potensiale.

Innmåling
Innmålingsutstyret som brukes er en GPS CPOS RTK med en nøyaktighet på 2 cm.
Der det ikke er hensiktsmessig å bære med seg en CPOS blir det brukt en Garmin tur GPS.
Denne har en nøyaktighet på ca. 0,5 – 4 m.
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Periodeinndeling
Hovedperiode

Underperiode

Ukalibrert, BP

Kalibrert, f. Kr / e. Kr

Tidligmesolitikum

10000 – 9000 BP

9200 – 8100 f. Kr

Mellommesolitikum

9000 – 7500 BP

8100 – 6400 f. Kr

Senmesolitikum

7500 – 5200 BP

6400 – 4000 f. Kr

Tidligneolitikum

5200 – 4700 BP

4000 – 3300 f. Kr

Mellomneolitikum A

4700 – 4100 BP

3300 – 2600 f. Kr

Mellomneolitikum B

4100 – 3800 BP

2600 – 2300 f. Kr

Senneolitikum

3800 – 3500 BP

2300 – 1800 f. Kr

Eldre bronsealder

Periode I – III

3500 – 2900 BP

1800 – 1200 f. Kr

Yngre bronsealder

Periode IV – VI

2900 – 2440 BP

1200 – 500 f. Kr

Førromersk jernalder

2440 – 2010 BP

500 – 0 f. Kr

Romertid

2010 – 1680 BP

0 – 400 e. Kr

Folkevandringstid

1680 – 1500 BP

400 – 570 e. Kr

Merovingertid

1500 – 1210 BP

570 – 793 e. Kr

Vikingtid

1210 – 1000 BP

793 – 1030 e. Kr

Eldre steinalder
(mesolitikum)

Yngre steinalder
(neolitikum)

Eldre jernalder

Yngre jernalder

Middelalder
Nyere tid

Tidlig middelalder

1030 – 1130 e. Kr

Høymiddelalder

1130 – 1350 e. Kr

Senmiddelalder

1350 – 1537 e. Kr

Etterreformatorisk tid

1537 e. Kr <

Figur 4: Periodeinndeling brukt i rapporten.

Strandlinjekurve

Figur 5: Strandlinjekurve for Karmsundet (Prøsch -Danielsen et al. 2006: 25).
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2.3 Praktisk informasjon
Deltagere og tidsbruk
Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20.04.18 – 24.04.18. Totalt ble det brukt 5,6 dagsverk
på registreringen. Lars S. Sørensen og Marianne Enoksen gjennomførte arbeidet.

Annen praktisk informasjon
Værforholdene var varierende. De fleste dagene var det lettskyet og oppholdsvær, men en
dag med mye regn ga noen utfordringer med tanke på dokumentasjon i felt.
Astrid Nyland ved Arkeologisk Museum ble informert per telefon den 24.04.18 om funnene
fra undersøkelsen.
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3 Undersøkelsen
3.1 Generelt om undersøkelsen
Planområdet er ca. 6 - 8 m bredt og følger
den eksisterende turstien som har en bredde
på om lag 2,5 m. Mye av stien ligger også
rundt 20 moh. eller mer. Dette førte til at det
var få steder det var gunstig å prøvestikke på
grunn av den smale traseen og høyden over
havet.

Nøkkeldata for undersøkelsen
Størrelse planområde: 2,78 haa/ 27780 m 2
Antall nye lokaliteter / areal: 2/ 333m2 + 555
m2
Antall prøvestikk positive / negative: 6
positive/ 12 negative

Øst for turstien heller terrenget bratt ned til
sjøen, med enkelte flatere partier. Vegetasjonen består av blandet skog og noe plantet skog.
Flere åpne områder preges av gjengroing og tette einerkratt. På vestsiden av turstien ligger
beitemark i et typisk lyngheilandskap, her består vegetasjonen av gress og lyng. Terrenget
flater noe ut på vestsiden, og preges av et kupert terreng med flere myrflater.
Etter en gjennomgang av hele planområdet med overflateregistrering, ble noen steder valgt
ut som egnet for prøvestikking. Enkelte av områdene var allerede pekt ut som aktuelle etter
befaringen 18.08.17.

Figur 6: Oversikt over planområdet og undersøkte områder.
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Område 1
Område 1 ligger innerst i Veavågen, på vestsiden av Brekkosen, ca. 17 – 18 moh. Fra en
krapp sving i Revurvegen begynner turstien og følger terrenget langs vågen. Et felt med
blandet furuskog ligger på østsiden av stien. Terrenget flater noe ut øverst i et bekkefar i
skogen, og en liten bergknaus ligger nord for flaten og bekkefaret.
Den delen av det flate partiet som ligger innenfor plangrensen ble undersøkt med to
prøvestikk. Prøvestikkene var funntomme og massene besto av fuktig grus og silt. Flaten ble
ikke nærmere undersøkt.

Figur 7: Flyfoto med område 1 og 2.

Område 2
Område 2 ligger 25 m nord for område 1,13 – 17 moh. Her er det en opparbeidet flate, og det
ble gjort funn av slått flint og rhyolitt her da planområdet ble befart. Flaten er bygd opp av en
steinmur som er fylt opp med påførte masser i nordre del. Lengst mot sør er derimot det
opprinnelige terrenget planert og flatet ut. Registreringen viser at funnene fra befaringen
kommer fra de planerte massene, og at det ligger en steinalderlokalitet her som har blitt
omrotet og delvis ødelagt som følge av inngrepene.
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Turstien går vest for flaten, og på vestsiden av stien stiger en bratt bakke opp mot
beitemarken på heien. Nord for den oppbygde flaten heller terrenget nordøst mot vågen,
men mindre bratt enn resten av området; i øst faller terrenget bratt ned mot sjøen. En sti går
fra område 2 og ned til et naust. Sør for flaten ligger bergknausen som ligger mellom område
1 og 2, her er det begrenset med rom for å grave prøvestikk.
Det ble gravd 4 prøvestikk i område 2, hvorav 3 var funnførende.
Det ble funnet en lokalitet innenfor område 2; id 239399.

Figur 8: Flyfoto med område 3 og 4.

Område 3
Område 3 ligger ca. 90 m nordvest for område 2, i en vik i terrenget, 13 – 16 moh. En liten
bekk går gjennom viken, og en større flate med slakk helling ligger nordvest for bekken.
Planområdet skjærer gjennom den sørlige enden av flaten, og er i ytterkanten av en flate
med høyt potensiale for steinalder.
Nord for flaten ligger en høyde som gir bra ly. Vest for turstien ligger en mindre bergrygg. På
østsiden består vegetasjonen av blandet skog med gran, furu og ulike typer løvtrær, det er
lite undervegetasjon i området, men trærne har omfattende røtter. Vest for turstien ligger en
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myr mellom to bergrygger i beitemarken. Vegetasjonen består ellers av gress og lyng med
spredte einer på denne siden av stien.
Det ble gravd 9 prøvestikk innenfor plangrensen i område 3, hvorav 3 var funnførende.
Det ble funnet en lokalitet innenfor område 3; id 239400.

Område 4
Område 4 ligger ca. 30 m nord-nordvest for område 4, 21-23 moh., på toppen av ryggen som
ligger nord for område 4. Det er plantet noe granskog på østsiden av turstien her, og på en
rydning i skogen er det laget en bålplass på en liten flate. Vest for stien er terrenget myrlendt.
Det ble gravd to prøvestikk innenfor plangrensen på flaten, begge var negative.

Figur 9: Flyfoto med område 5.

Område 5
Område 5 ligger på vestsiden av turstien og består av et bergfremspring som er beskrevet
som en mulig heller etter befaringen 18.08.17. fremspringet er ikke stort, og det er under 0,5
m fra dråpefallet og inn til bergveggen. En liten bekk går nedenfor bergveggen.
Det ble gravd et prøvestikk inntil bergveggen, dette var negativt.
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3.2 Lokalitet Vea 1 (ID 239399) - steinalderboplass
Nøkkeldata for ID 239399
Gnr/bnr: 71/6, 71/161, 71/162,
71/158
H.o.h:13-17 moh.
Funn: 63 stk slått flint, rhyolitt
Størrelse: 333 m 2
Datering: MM-SM/TN (eldre
steinalder)

Lokaliteten ligger 13 – 17 moh., vest for Brekkosen
som ligger lengst sør i Veavågen. Det ble gjort funn
av slått flint og rhyolitt her under befaringen.
4 prøvestikk ble gravd rundt den opparbeidete flaten
innenfor g/bnr 71/161, 162, hvorav 3 var
funnførende. Flaten er bygd opp av en steinmur
som er fylt med påførte masser i nordre del. Lengst
mot sør er derimot det opprinnelige terrenget planert
og flatet ut. De påførte massene ligger over en
steinalderlokalitet som er forstyrret av inngrepene.

Funnene fra lokaliteten består hovedsakelig av slått
flint, særlig produksjonsavfall som avslag og biter,
men også fragmenter av mikroflekker. Det er ikke gjort diagnostiske funn, men
mikroflekkematieralet og høyden over havet indikerer en datering er eldre steinalder,
sannsynligvis MM-SM (Ballin 1996, Bergsvik 2002, Prøsch-Danielsen 2006).

Figur 10: Flyfoto med lokalitet Vea 1, id 239399.
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Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger på en liten flate i et ellers bratt terreng. Flaten er utvidet med påførte
masser i nord, og er også planert i sørlig ende. Flaten ligger hovedsakelig utenfor traseen
som skulle undersøkes, og en endelig avgrensing mot nord ble derfor nedprioritert. Terrenget
i området, med en tydelig avgrenset flate omgitt av bratte skråninger og en bergrygg i sør,
tilsier at lokaliteten trolig ikke er større enn flaten.

Figur 11: Lokalitet Vea 1, id 239399, sett mot nord. Lokaliteten ligger dels under stien, og dels
under det opparbeidete området, og er påvist i prøvestikk satt rundt den planerte flaten. Foto
nr.: 01.

Sør for flaten ligger en liten bergrygg, mellom denne og den opparbeidete flaten ble det
gravd et positivt prøvestikk, L2. Det ble ikke ansett som nødvendig å grave flere prøvestikk i
den retningen da bergryggen gir en klar avgrensing av flaten. Det er gravd funntomme
prøvestikk sør for bergryggen. Turstien går vest for flaten, med en bratt skråning opp mot
heien lenger inn i landskapet. Et funntomt prøvestikk, L3, ble gravd på vestsiden av turstien.
Et funnførende prøvestikk, M2, er gravd på østsiden av flaten, nedenfor den oppmurte delen.
Prøvestikket ligger på kanten av en bratt skråning ned mot vågen i øst, og lokaliteten anses
som tilstrekkelig avgrenset av det bratte terrenget.
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Figur 12: Lokalitet Vea 1, id 239399. Kart.

Mot nord er det gravd et positivt prøvestikk, M3. Prøvestikket ligger 5,5 m nord for den
opparbeidete flaten, og inneholder vesentlig mindre funn enn prøvestikk M2 og L2 (4 stk. i
M3 vs. 11 i L2 og 31 i M2). Skråningen ned mot sjøen er mindre bratt enn de andre sidene
mot sjøen. Lokalitetens avgrensing mot nord er noe usikker. Med tanke på at funnmengden
tilsynelatende avtar i denne retningen holdes det som sannsynlig at lokaliteten ikke strekker
seg noe særlig lenger mot nord enn det som er påvist. På kartet er det likevel antydet et
område der lokaliteten kan strekke seg noe lenger mot nord enn det som er påvist og
definert som lokalitetens nordlige avgrensing.

Stratigrafi
Det var svært tynt dekke over berg i deler av lokaliteten. Særlig prøvestikk M2, som også er
det mest funnrike, der det ble funnet 31 avslag, splinter og mikroflekkefragmenter i et ca. 20
cm tynt dekke med torv og torvblandet silt over berget. M2 ligger sentralt, mens de
funnførende prøvestikkene som ligger i lokalitetens ytterkanter (L2, M3) har dypere
stratigrafi, med et siltig, grusblandet lag under torven. I prøvestikk L2 fremsto den øvre delen
av stratigrafien som forstyrret, dette må ses i sammenheng med den planerte delen av flaten
som ligger rett ved prøvestikket. I prøvestikk M3 fremsto stratigrafien uforstyrret, men med en
del store stein i bunnen.
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Figur 13: stratigrafiske profiler fra funnførende prøvestikk, id 239399.

De stratigrafiske forholdene preges av de omfattende inngrepene som er gjort i området, og
mye av lokaliteten kunne ikke undersøkes på grunn av inngrepene som sannsynligvis har
skadet store deler av lokaliteten.

Figur 14: PS M2, mot NNV. 31 funn ble funnet i 20 cm torv over berg. Foto nr.: 05.
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Funn
46 stk. slått flint ble funnet i de tre prøvestikkene, med en tydelig konsentrasjon sentralt på
flaten i prøvestikk M2 med 31 stk. Funnene består i hovedsak av produksjonsavfall som
avslag og splinter/ biter, men det er også en stor andel mikroflekkefragmenter; 8 stk,/ 17.6 %.
Fra befaringen 18.08.17, ble det bl.a. funnet en sylindrisk rhyolittkjerne, 2
mikroflekkefragmenter og 14 avslag, totalt er det dermed 63 funn fra lokaliteten.

Datering
Det er ikke gjort diagnostiske funn, men en rimelig datering er eldre steinalder, sannsynligvis
MM-SM. Innslaget av rhyolitt kan peke mot MM/TN. Strandlinjekurven på side 5 i rapporten
støtter dette.

Figur 15: Opparbeidet område innenfor lokalitet Vea 1, id 239399. Foto mot SØ. Foto nr : 02.
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3.3 Lokalitet Vea 2 (ID 239400) - s teinalderboplass
Nøkkeldata for ID 239400
Gnr/bnr: 71/6, 71/161, 71/162,
71/158
H.o.h:13-17 moh.
Funn: 98 stk. slått flint
Størrelse: 555 m 2

Lokaliteten ligger i en vik i terrenget, 13 – 16 moh.
En bekk går gjennom viken og ned til sjøen, og en
større flate med slakk helling ligger på
nordvestsiden av bekken. Turstien skjærer gjennom
den sørlige enden av flaten, og går gjennom
lokaliteten.
Det ble gravd 9 prøvestikk innenfor plangrensen i
område 3, hvorav 3 var funnførende.

Funnene fra lokaliteten består hovedsakelig av slått
flint, særlig produksjonsavfall som avslag og biter,
men også fragmenter av mikroflekker. En bipolar
kjerne av bergkrystall ble også funnet. Det er ikke gjort diagnostiske funn, men en rimelig
datering er eldre steinalder, sannsynligvis MM-SM, basert på mikroflekkematerialet og
strandlinjekurver (Ballin 1996, Bergsvik 2002, Prøsch-Danielsen 2006).
Datering: MM-SM/TN (eldre
steinalder)

Figur 16: Flyfoto med lokalitet Vea 2, id 239400.
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Lokalitetsbeskrivelse
Lokaliteten ligger innerst på en flate vest for Veavågen. Flaten er østvendt og heller svakt
ned mot vågen. Nord for flaten ligger en høyde som gir godt med le. På østsiden av stien
preges vegetasjonen av blandet furu- og løvskog, samt noen grantrær som ser ut til å være
plantet. Vest for turstien ligger en mindre bergrygg og en myr som strekker seg noe opp mot
heien. Gjennom myren og flaten går en bekk i øst-vestlig retning langs flatens sørlige kant.

Figur 17: turstien gjennom lokalitet Vea 2, id 239400, sett mot nordvest. Foto nr.: 09.

Lokaliteten er påvist på begge sider av turstien. Avgrensingen er mangelfull, og forholder seg
til planområdet som er undersøkt. Lokaliteten er derfor kun grundig avgrenset langs turstiens
lengdeakse. På grunn av terrengets art er det sannsynlig at lokaliteten er større enn det
undersøkte området, og at det funnførende området strekker seg lenger nord og nordøst enn
registreringen viser. I kartet er det derfor antydet en mulig utbredelse som utelukkende er
basert på topografiske forhold. Kun den delen av lokaliteten som er påvist gjennom positive
prøvestikk er lagt inn i databasen Askeladden med automatisk fredet status, og det
understrekes at det må gjøres ytterligere undersøkelser på begge siden av lokaliteten
dersom den skal avgrenses fullstendig.
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Figur 18: Lokalitet Vea 2, id 239400. Kart. Mulig utbredelse er kun basert på topografiske
forhold.

Det ble gravd 9 prøvestikk i området, og 3 av disse var funnførende. Lokaliteten avgrenses
mot sørøst gjennom to negative stikk på hver side av bekken, samt topografiske forhold som
ulendt og bratt terreng. Mot sør er avgrensingen usikker, og lokaliteten strekker seg inn i
beitemarken. Bergryggen vest for stien avgrenser lokaliteten mot vest. I nordvest ligger et
funntomt prøvestikk, her er det også en brattere stigning opp mot ryggen som ligger på nord
for den store flaten. I nord er avgrensingen av lokaliteten ufullstendig, og er kun gjort i forhold
til turstiens trasé. Videre undersøkelser lenger ut på flaten er nødvendig for å få en
avgrensing av lokaliteten i denne retningen. Det ble ikke prioritert i denne undersøkelsen da
det ville medføre omfattende arbeid utenfor planområdets grenser.
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Figur 19: Lokalitet Vea 2, id 239400, sett fra toppen av vika inn i beitemarka, sett mot nord nordvest. ME sentralt i bildet ved funnførende prøvestikk. Foto nr.: 15.

Langs turstien er det gravd grøfter for å lede vann på begge sider av stien. I utkastmassene
fra grøftene ble det funnet slått flint, som viser at grøftene er gravd ned i de funnførende
lagene. Lokaliteten anses som skadet i et ukjent omfang i den delen som ligger i dagens
tursti. Det er uvisst om det er gjort
gravearbeid i bakken under turstien
som har ført til ytterligere skade på
lokaliteten under stien.

Stratigrafi
Stratigrafien er relativt ensartet i alle
prøvestikkene som er gravd, der lagene
fordeler seg slik: 10 – 15 cm med torv
over 10 – 20 cm gråbrun silt iblandet
grus og småstein over forvitret stein
eller berg. Funnene finnes i overgangen
mellom torvlaget og siltlaget, samt i hele
siltlaget. Det er også gjort funn i toppen
av laget med forvitret stein og berg.

Figur 20: PS M6, profil. Foto nr.: 11.
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Figur 21: Stratigrafiske profiler av funnførende prøvestikk, id 239400.

Funn
Totalt ble det funnet 98 stk. slått flint og bergkrystall fordelt på tre prøvestikk. Det er en
tydelig konsentrasjon i prøvestikk M6, der det ble funnet 57 stk. Artefaktmaterialet består
hovedsaklig av avslag og biter, men det finnes også mikroflekkefragmenter (10 stk.), og en
bipolar kjerne i bergkrystall. Råstoffet består av flint, med unntak av den bipolare kjernen i
bergkrystall.

Figur 22: Utvalg funn fra Vea 2, id 239400: Mikro flekkefragment, avslag i flint , bipol ar kjerne i
bergkrystall, avslag i flint . Foto nr.: 16.
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Datering
Det er ikke gjort diagnostiske funn, men en rimelig datering er eldre steinalder, sannsynligvis
MM-SM. Strandlinjekurven på side 5 i rapporten indikerer også en datering til eldre
steinalder.
Det ble tatt ut en kullprøve fra prøvestikk M6, lag 3 som ble sendt til datering ved ETH.
Prøvematerialet var magert, da det ikke var så mye kull i laget som antatt.
Dateringsresultatet gir en kalibrert datering til 1738 – 1696 BC, noe som tilsvarer
begynnelsen av eldre bronsealder. Dette er en datering som er vesentlig yngre enn
artefaktmaterialet tilsier. Prøven kan være forurenset av overliggende lag, senere aktivitet i
området, eller prøveuttaket selv. Da det ofte kan knyttes noe usikkerhet til prøvens kontekst,
så opprettholdes dateringen til eldre steinalder, basert på utvalget av funn som ble gjort i
samtlige funnførende prøvestikk.

4 Konklusjon
To automatisk fredete lokaliteter ble påvist ved denne registreringen, id 239399 og 239400.

STAVANGER 14.06.18
Marianne Enoksen
.................................................................
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Funnliste
Lokalitet Vea 1 (ID 239399)
F nr.

Gjenstand/beskrivelse:

Materiale:

Kontekst:

1

1 sylindrisk ryolittkjerne, 5 avslag i
flint

Flint, ryolitt

2

1 avslag i kvarts, 2 mikroflekker, 8
avslag/ bit

Flint, kvarts

Funnet på
overflaten ved
befaring av
området.
Funnet på
overflaten ved
befaring av
området.
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Prøveliste
Lokalitet «Vea 2» (ID 239400)
Daterte prøver
KP nr.

Struktur:

Uttak av prøve fra:

Dato:

Kp 1

PS M6

Lag 3 (28 – 34 cm)

24.04.18
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Dateringsresultat:

Prøvestikkliste
Lokalitet Vea 1 (ID 239399)
Positive stikk
PS nr.
L2

Størrelse
(cm) :

Dybde
(cm) :

Lag (cm) :

50 x 50

65

0 – 10: Torv
10 – 33: Grå silt iblandet
grus og stein.
33 – 51: Gulbrun, lett
sandholdig silt iblandet
mye grus og stein.
51 – 65: Mørkebrun siltig
sand med grus og stein.

M2

45 x 45

25

M3

45 x 45

55

Funn :

Ant .

(flint om ikke annet er
bemerket . Dybde i cm )

22 – 32 (lag 2):
2 avslag/ bit

11

32 – 48 (lag 3):
3 avslag/ bit

48 – 65 (lag 3, 4):
1 flekkefragment, 5
avslag/ bit
0 – 10: Torv, funnførende. 5 – 10 (lag 1):
2 mikroflekkefr., 3
10 – 25: mørk brun silt
avslag
med grå grus og stein.
Mye nevestor stein og
forvitret berg i bunnen.
10 – 25 (lag 2):
Berg under. Funnførende. 1 kvartsavslag, 5
mikroflekkefr., 20
avslag/ bit
0 – 15: Torv
15 – 25 (lag 2):
15 – 35: Brun silt med
1 avslag
småstein og litt kull. En
del større steiner i
25 – 35 (lag 2):
overgangen til torven.
3 avslag/ bit
Funnførende.
35 – 55: Brun sand og
grus med mye stein i ulik
størrelse. Berg under.
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4

Negative stikk
PS nr.

Størrelse (cm) :

Dybde (cm) :

Lag (cm) :

L1

50 x 53

32

L3

50 x 45

37

0 – 28: Torv, iblandet stein og grus.
28 – 32: Homogen, mørkgrå sandholdig
silt, mye stein og grus.
0 – 15: Torv
15 – 37: Homogen, mørkebrun siltig
sand iblandet mye stein og grus. Steinur
under.
25

M1

45 x 45

40

0 – 10: Torv
10 – 15: Grov grus og småstein
15 – 40: Sandblanda, grov grus og
småstein med større stein. Store steiner i
bunnen.

Lokalitet Vea 2 (ID 239400)
Positive stikk
PS nr.
M6

M8

L8

Størrelse
(cm) :

Dybde
(cm) :

Lag (cm) :

45 x 45

58

0 – 15: Torv
15 – 28: Mørk brungrå silt
og sand, mye småstein
og nevestor stein.
Kullholdig. Funnførende.
28 – 35: Brun silt og grus,
mye nevestor stein og
småstein. Funnførende.
35 – 58: Brun silt og
forvitret stein.
Funnførende.

40 x 40

50 x 50

63

42

Funn :

Ant .

(flint om ikke annet er
bemerket. Dybde i cm)

0 – 20: Torv
20 – 25: Torvblandet grus
og siltig sand.
25 – 50: Grå grus og silt
med mye stein.
Funnførende.
50 – 63: Forvitret berg,
fuktig.

0 – 6: Torv
6 – 20: Gulbrun, siltig
sand iblandet mye stein
og grus.

26

20 – 28 (lag 2):
5 avslag

57

28 – 34 (lag 3):
1 mikroflekke, 15
avslag/ bit
34 – 44 (lag 4):
1 bergkrystall (bipolar
kjerne?), 2
mikroflekkefr., 32
avslag/ bit (1 ryolitt?
1 ukjent bergart)
44 – 50 (lag 4):
1 mikroflekke
13 – 23 (lag 1, 2):
3 mikroflekkefr., 2
avslag

36

23 – 35 (lag 3):
1 mikroflekkefr., 2
flekkefragm., 24
avslag/ bit
35 – 45 (lag 3):
1 mikroflekke, 3
avslag/ bit
5 – 12 (lag 2):
3 avslag/ bit
12 – 27 (lag 2, 3):
2 avslag

7

20 – 42: Lys grå,
grusholdig sand med mye
stein.

27 – 40 (lag 3):
2 avslag

Negative stikk
PS nr.

Størrelse (cm) :

Dybde (cm) :

Lag (cm) :

M4

45 x 45

40

M5

45 x 45

27

M7

45 x 45

40

M9

40 x 40

45

L7

50 x 45

37

L9

50 x 50

40

0 – 13: Torv
13 – 25: Grå silt med litt småstein og
mye nevestor stein
25 – 40: Gråbrun grus og stein.
0 – 8: Torv
8 – 25: Gråbrun grus og siltig sand, en
del småstein og større steinfragmenter.
25 – 27: Forvitret berg.
0 – 20: Torv
20 – 40: Gråbrun silt og mye stein i ulik
størrelse. Berg under.
0 – 20: Torv
20 – 45: Gråbrun sand og grus, siltig.
Mye stein.
0 – 10: Torv
10 – 30: Lys gråbrun sand med grus.
30 – 37: Lys grå sand med mye stein og
grus. Forvitret berg under.
0 – 10: Torv
10 – 40: Homogen, lett sandholdig silt,
iblandet mye stein.

Negative stikk ikke tilknyttet lokalite te ne
PS nr.

Størrelse (cm) :

Dybde (cm) :

Lag (cm) :

L4

45 x 45

35

L5

45 x 45

35

L6

50 x 50

40

0 – 25: Torv
25 – 35: Homogen, lys grå sand iblandet
mye stein. Berg under.
0 – 7: Torv
7 – 23: Homogen, grå sand med mye
stein.
23 – 45: Homogen, gul sand iblandet
mye grus og stein.
0 – 8: Torv
8 – 27: Homogen, grå sand med mye
stein.
27 – 40: Homogen, gul sand iblandet
mye grus og stein.
27

Fotoliste
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Motiv

Retning

Dato

Sign.

Opparbeidetplass
Opparbeidetplass
Område1
Område1
PSM2
PSM3
LokalitetVea1, id 239399
LokalitetVea1, id 239399
LokalitetVea2, id 239400
PSM6
PSL8
PSM8
OversiktVea2 fra beitemarka.
OversiktVea2 fra beitemarka.
Utvalgav funn fra Vea2.
Bipolarkjerne i bergkrystall,Vea2.

N
SØ
N
SSV
NNV
SSV
SØ
N
NV
SSØ
NØ
NØ
V
NV

20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
20.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018

ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
ME
LSS
ME
LSS
LSS
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Dateringsrapport

Sample-

Sample

Nr.

Code

Description

Code- Material
Nr.

ETH-89199KP1-M6 layer 3
ETH-89200KP1-M4 layer 2
ETH-89201KP1-M1 layer 3
Exclaimer:

Sample-

C14 age

Nr.

BP

charcoal ETH-89199
charcoal ETH-89200
charcoal ETH-89201

±1

3367
2485
5235

F14C

24 0,6576 0,0019 -25
23 0,734 0,0021 -27,8
25 0,5211 0,0016 -28,6

Notes:
C14 age (BP)--delta C13 corrected radiocarbon age based
on concentration of 14C measured in sample
BP= Before Present (before 1950 AD)
C13 is a value measured on graphite and might include additional

fractionation

References:
Samples Treatment:
Hajdas, I., 2008. Quaternary Science Journal - Eiszeitalter und Gegenwart 57, 2-24.
Bones Hajdas et al., 2007. Quaternary International 164–165 p. 98–105
Reporting 14C ages:
Stuiver and Polach (1977) Radiocarbon 19(3): 355-363.
Calibrated ages:
All calibrated intervals listed below need to be taken into account
In some cases due to the shape of the calibration curve in the region
of interest, the age of the sample falls into a period of time,
where more precise information about the true age range cannot be given.
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mg C C/N

C13 ±1

‰

14Canalysisgive measureof time for the formation of samplematerial
but not a proof of the authenticity of sampledobject

*C/N ratio is an atomicratio (C/N)*(14/12)

±1

1
1
1

0,99 213,48
1 222,26
1 125,49

Katalog Arkeologisk Museum
S13960/1-4
Boplassfunn fra steinalder fra VEA (5), KARMØY K., ROGALAND.
1)Avslag av flint, kvarts.Antall: 57.
Mål: Stl: 2,8 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: PSL2, M2, M3 Prøvestikkog overflatefunn (fnr. 1 og 2).
2) Kjerne sylindrisk av rhyolitt. Fnr: 1.
Mål: Stl: 5,3 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: Fnr. 1 Overflatefunn
3) Mikroflekke av flint. Antall: 14. Gjenstandsdel:Fragmenter.Antall fragmenter:14
Fnr: M2.
Mål: Stl: 1,6 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: PSM2 Prøvestikk
4) Flekke av flint. Gjenstandsdel:distal. Antall fragmenter:1
Mål: Stl: 1,8 cm.
Datering: Steinalder
Strukturnr: L2 Prøvestikk
Funnomstendighet:
Arkeologisk registrering/forundersøkelse
LokalitetsID: 239399
Funnetav: MarianneEnoksen.
Funnår: 2018.
Katalogisertav: Gitte Kjeldsen.
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Notat til oppfølging
Til:

Aage Steen Holm

Kopi:
Fra

: Peder Christiansen

Arkivkode
PLANR 2103

Arkivsaknr./løpenr.
17/895 40123/19

Dato
03.07.2019

RAPPORT, KARTLEGGING AV FREMMEDE ARTER - PLAN 2103
Karmøy kommune regulerer turvei på Vea, plan 2103. I den forbindelse skal arter i vedlegg 1 til
forskrift om fremmede organismer, FOR-2015-06-19-716, kartlegges. Videre skal det lages en
plan for behandling av de fremmede artene i vedlegg 1, som blir funnet innenfor planområdet.
Kartlagte arter
Naturforvalter har vært på befaring i hele planområdet. Befaringen ble foretatt fredag
28.06.2019, og tirsdag 02.07.2019. Det ble funnet to eksemplarer av sprikemispel. Denne står på
lista i vedlegg 1 til fremmedartslisten. Videre ble det funnet en del bulkemispel. Denne står ikke
på listen.
Kart som viser reguleringsplanområdet samt markerer funnsted for sprikemispel er vedlagt.
Tiltak
Karmøy kommune ved parkavdelingen har god erfaring med å fjerne mispler. Mispler kan spre
pærebrann, og parkavdelingen har derfor ved flere anledninger fjernet mispler, på forespørsel
fra Mattilsynet. Tiltaket er å klippe ned misplene. Det kan være greit å flise opp greiene, men
det er ikke nødvendig. Greiner av mispler kan ikke slå rot og spres videre.
Det foreslås tiltak i henhold til anbefaling i NINA Rapport 1432, Fremmede skadelige karplanter
– Bekjempelesmetodikk og spredningshindrende tiltak. Alle mispler innenfor planområdet skal
i forkant eller under byggefasen kuttes ned med greinsaks, og deretter smøres med glyfosat på
snittflaten.
Mispel er en art som spres ved at fulger sprer frø som de eter. Det er derfor naturlig å tro at det
er frø i jordsmonnet innenfor reguleringsplanen. Det er imidlertid små forekomster. I tillegg er
trolig misplene spredt i området rundt reguleringsplan, hvor fulgene har lagt fra seg skit. En
plan for jordbehandling må derfor ta høyde for at det er mispelfrø i jorda. Dette vil i mange
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tilfeller ikke utgjøre en trussel. Jorda kan f.eks både brukes til plen og til matjord, da dette vil
føre til at mispler ikke vil kunne etablere seg på slike arealer.
Peder Christiansen
Naturforvalter

VEIPROFILER TURVEI MED SIDEAREAL: EKSEMPLER
1 meter

2 meter

TURVEG - AVSATT 7 M I PLANKART
3 meter
4 meter
5 meter

6 meter

7 meter

Alternativ 1:
Turveg midt i avsatt formål. Grøfter på hver side

Alternativ 2:
Turveg midt i avsatt formål. Smalere grøfter pga.
terreng, på en side, med tilgrensende
grøntarear/sideareal

Alternativ 3:
Turveg noe forskjøvet, med smalere grøft på
en side.

Alternativ 4:
Turveg noe forskjøvet. Avsatt plass til hvilelomme
for rullestolbrukere/barnevogn mv. i bratte partier.
Smalere veggrøft.

Veggrøft 2 m

Turveg 3 m

Veggrøft 2 m

Sideareal 1 m Veggrøft 1 m

Turveg 3 m

Veggrøft 2 m

Sideareal 1 m

Veggrøft 2 m

Turveg 3 m

Veggrøft 1 m

Veggrøft 1 m

Hvilelomme bakke 2 m

Turveg 3 m

Vegrøft 1 m

Regionalplanavdelingen

Deres referanse:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

17/895-53
Dato: 12.03.2020
Saksnr.: 2020/15328
Dok.nr.: 6
Saksbehandler:
Stefanie Müller

Karmøy kommune: uttalelse til høring detaljregulering Turvei Sletten – Revur,
plan 2103
Det vises til høring til plan 2103, detaljregulering til turvei Sletten – Revur. Plan 2103.
Fylkesrådmannen er positiv til tilrettelegging av en nærturvei som er mest mulig universelt
utformet, og som er et godt folkehelsetiltak, samt et tiltak som kan være et ledd i arbeidet
med å fremme attraktiviteten til klimavennlig ferdsel (sykling, gåing).
Fylkesrådmannen anbefaler kommunen om å ta ut presiseringen, og bruken av et bestemt
sprøytemiddel som omtalt i §2 i planbestemmelsene. Dette vil forutsette at framtidig
skjøtsel er forbundet med bruken av dette middelet, som er omstridt med hensyn til helse
og miljø. Vi anbefaler å erstatte formuleringen med ordlyden «bruk av manuell rydding
som skjøtselsmetode». For litt informasjon om manuell skjøtsel se s. 32 i vedlagt lenke:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3e16b8410e704d54af40bcb3e687fb4e/nasjonalstrategi-for-villbier.pdf
I tillegg anbefaler vi at det i § 13 i planbestemmelsen brukes ord «skal» i stedet for kan for
å sikre at motorisert ferdsel i området blir forhindret.
Fylkesrådmanns merknader angående automatisk freda kulturminner
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og
arbeide for at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et
samfunn i endring. I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte
kulturminnene allerede er forstyrret av eksisterende tursti. I planforslaget vises det til at det
er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i dagens trasé, med bestemmelser
som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen finner at detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i
Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny tursti legges på
duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og H570_2
i plankart datert 21.01.20
For nærmere opplysninger om gitt tillatelse til inngrep i kulturminner viser vi til vårt brev
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med vedtak datert 26.03.20. Vi minner om at det er oppgitt særskilte vilkår for tillatelse i
dette brevet, med tilhørende bestemmelser som skal inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
seniorrådgiver

Stefanie Müller
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

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

Seksjon for kulturarv

Deres referanse:

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Dato: 26.03.2020
Saksnr.: 2020/15328
Dok.nr.: 15
Saksbehandler:
Marianne Enoksen

Karmøy kommune - gnr 5 bnr 280 mfl på offentlig ettersyn
Konflikt med kulturminne-ID 239399 og 239400: steinalderlokaliteter.
Rogaland fylkeskommune viser til mottatt brev datert 30.01.20 med vedlagt forslag til
detaljreguleringsplan for turvei Sletten – Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland. Vi har
fått utsatt høringsfrist til og med 03.04.20. Vi viser også til brev datert 11.03.20 fra Arkeologisk
museum, Universitetet i Stavanger, med tilrådning om tillatelse til inngrep i automatisk freda
kulturminner med id 239399 og 239400, jf. Kulturminneloven § 8 fjerde ledd. Museets tilrår at
tildekking av de nevnte kulturminnene kan gjennomføres med forslag til vilkår for oppgradering av
allerede etablert tursti.
Innenfor planområdet er det registrert to steinalderlokaliteter som er automatisk fredet i samsvar
med lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 4 første ledd.
Lovhjemmel og myndighet
I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Fylkeskommunen/Sametinget er rette myndighet til å fatte
avgjørelse i slike saker, jf. forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3
andre ledd.
Beskrivelse av kulturminnene
Rogaland fylkeskommune gjennomførte en arkeologisk registrering av planområdet i 2018. Det ble
registrert to steinalderlokaliteter med id: 239399 og 239400. Begge kulturminnene er automatisk
freda og berøres av planforslaget.
ID. 239399 er en 559 m² stor steinalderlokalitet som ligger 13-17 m.o.h. som er delvis forstyrret av
moderne inngrep i form av opparbeidet snuplass og den eksisterende turveien. Ved registreringen
ble det funnet 63 funn av slått flint, som sammen med beliggenheten, kan datere bruken av
lokaliteten til overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Lokaliteten ble kun påvist på østsiden
av turstien, og det antas at lokaliteten er større i utstrekning enn hva kartfestingen indikerer.
ID. 239400 er en 335 m² stor steinalderlokalitet som ligger 13 – 16 m.o.h. som er delvis forstyrret
av moderne inngrep i form av den eksisterende turveien. Ved registreringen ble det funnet 98 funn
av slått flint som sammen med beliggenheten kan datere bruken av lokaliteten til overgangen
mellom eldre og yngre steinalder. Lokaliteten ble påvist på begge sider av turstien, og det ble
observert slått flint i utkastmasser fra grøfter på begge sider. Lokalitetens utstrekning er trolig
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større enn hva kartfestingen indikerer.
,
Planforslaget
Formålet med planen er å legge til rette for en gruset turvei med 3 meters bredde, inklusiv
belysning på strekningen Revur – Sletten ved Veavågen. Turstien skal gå fra idrettsanlegget
Storhall Karmøy i nord til Revurvegen i sør, og vil følge eksisterende turvei, med unntak av planlagt
turvei mellom boligområdet på Veamyr og Storhall Karmøy. Så langt det lar seg gjennomføre skal
turveien opparbeides mest mulig i henhold til kriterier for universell utforming. Regulering av
området vil gi kommunen hjemmel til opparbeidelse av turveien for å bedre tilrettelegge for en aktiv
hverdag og miljøvennlig transport for befolkningen i Veavågen.
Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner
Planforslaget er i konflikt med og vil føre til inngrep i to automatisk freda kulturminner med id
239399 og 239400. Planforslaget innebærer tildekking av kulturminnene med nytt grusdekke på
eksisterende tursti.
Arkeologisk museum, UiS, sine merknader
I brev datert 11.03.20 viser Arkeologisk museum, UiS, til at det er etablert en tursti gjennom de to
automatisk fredete steinalderlokalitetene. Lokalitetene fremstår som forstyrret i de deler hvor
turveien går i dag, mens områdene utenfor turveien i stor grad inneholder intakte boplasslag.
Størrelsen på lokalitetene er antatt å være større i utstrekning enn hva kartfestingen tilsier.
Lokalitetene kan mest sannsynlig dateres til overgangen mellom eldre – yngre steinalder. Området
rundt Veavågen har vært særdeles attraktive i eldre og yngre steinalder. Det ligger flere kjente og
sannsynligvis ukjente boplasser i dette området som har høyt vitenskapelig potensiale og stor
verdi for forståelsen av forhistorien på Karmøy.
Arkeologisk museum, UiS, understreker at dispensasjonen ikke innebærer en frigivning av
kulturminnene, men er en tillatelse til tildekking av de delene av lokalitetene som ligger innenfor
planområdet. Lokalitetsarealet som ligger utenfor planområdet skal ikke berøres av dette tiltaket.
Tilrådningen gis under forutsetning for at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti.
Eventuelle mastefester må etableres utenfor lokalitetenes sikringssoner og strømkabler strekkes i
luftspenn.
Dersom det oppstår endringer i trasevalg eller infrastruktur må dette avklares med
kulturmyndighetene.
Rogaland fylkeskommune merknader og vurdering av saken
Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for
at kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring.
Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de
kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet.
I denne saken legger fylkesrådmannen vekt på at de berørte kulturminnene allerede er forstyrret
av eksisterende tursti. Det ble ikke gjort forsøk på å påvise bevarte deler av lokalitetene under den
opparbeida veien da lokalitetene ble påvist, bl.a. på grunn av at bevaringsgraden under ble vurdert
som lav. I planforslaget vises det til at det er ønskelig fra Karmøy kommune å anlegge turveien i
dagens trasé, med bestemmelser som ikke innebærer inngrep i grunnen i noen av kulturminnene.
Fylkesrådmannen ser at tiltaket har en samfunnsverdi ved at en utbedring av turveien vil legge til
rette for folkehelse og lokale miljøvennlige transportmuligheter. Arkeologisk museum, UiS, vurderer
de berørte delene av lokalitetene til å være forstyrret av moderne tiltak, mens forskningspotensialet
for de delene som ligger uberørt kan ha høyt vitenskapelig potensiale. Tiltaket berører to

kulturminnelokaliteter med lav opplevelsesverdi, og der det vitenskapelige potensialet for det
berørte arealet anses som lavt. Vurdert opp mot tiltakets samfunnsmessige verdi og allerede
utførte inngrep i kulturminnene mener fylkesrådmannen at det kan gis dispensasjon for at tiltak kan
gjennomføres i tråd med planforslaget.
Fylkesrådmannen finner derfor, etter en samlet vurdering, at detaljreguleringsplan for turvei Sletten
– Revur, Veavågen i Karmøy kommune, Rogaland, kan godkjennes under forutsetning av at ny
tursti legges på duk over eksisterende tursti innenfor områdene vist som hensynssone H570_1 og
H570_2 i plankart datert 21.01.20 og vedlagt kart over berørte kulturminner datert 27.03.20. Vi gjør
oppmerksom på at kulturminnene er avmerket med feil SOSI-kode i mottatt plankart, og at rett
markering skal være H730. Vi forutsetter at dette justeres i arealdelen før planen vedtas.
Vi gjør oppmerksom på at det kun er den delen av steinalderlokalitetene som ligger innenfor
plangrensa det er gitt dispensasjon for. De delene av steinalderlokalitetene som ligger utenfor
plangrensa må derfor beskyttes mot skade som følge av plantiltak, jf. forbud mot inngrep i
automatisk fredete kulturminner i kulturminneloven § 3. Dette medfører at det eksempelvis ikke må
graves eller kjøres i dette området, og området må heller ikke benyttes til lagring av utstyr etc.
verken under anleggsarbeidet eller når tiltaket er ferdigstilt.
Kulturminnene, med kulturminne-ID 239399 og 239400, skal merkes i plankartet som hensynssone
H730 og gis fortløpende nr. 1, 2 osv.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Innenfor H730_1 og H730_2 ligger to steinalderlokaliteter, henholdsvis id 239399 og 239400,
som er automatisk fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak
som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, eller foreta noen form for fysiske
inngrep i området, jf. Kulturminneloven §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd
avklares med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak skal fremmes som reguleringsendring.
Turvei tillates i regulert turveitrasé der det allerede går en eksisterende turvei gjennom
kulturminnene. Turstien skal anlegges på duk over dagens markoverflate og med samme bredde
som eksisterende turvei. Det tillates ikke inngrep i bakken i form av graving av dreneringsgrøfter,
grøfter til infrastruktur o.l. Lysmaster skal ikke etableres innenfor hensynssonene.
Under anleggsperioden skal det tas avbøtende hensyn for å hindre utilsiktet skade på
kulturminnene. Utførende entreprenør skal orienteres om at arbeidet foregår ved kulturminner som
er fredet ved lov. Entreprenør må orienteres om vilkårene som er gitt i bestemmelsene knyttet til
hensynssonene.
Fylkeskommunen skal varsles i forkant av vedlikehold av turstien som kan innvirke på
kulturminnet. Større endringer som berører kulturminner, krever søknad til Rogaland
fylkeskommune.»
Vilkår for dispensasjon
Rogaland fylkeskommune har, som et regionalt organ, myndighet til å fremme innsigelse til forslag
til reguleringsplan i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, jf. pbl. §5-4.
Fylkesrådmannen er videre delegert myndighet til å fremme innsigelse i saker som vedrører
automatisk freda kulturminner, jf. delegasjonsreglementet for Rogaland fylkeskommune.
Dispensasjon for inngrep i automatisk freda kulturminner gjennom planvedtaket forutsetter at de
ovennevnte merknadene og tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom de
ovennevnte merknadene og den ovennevnte teksten ikke innarbeides i reguleringsbestemmelsene

er dette brevet å anse som en administrativ innsigelse til planen.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver

Vedlegg:
Plankart dater 21.01.20
Kart datert 27.03.20
Brev datert 11.03.20 fra Arkeologisk museum, UiS

Kopi til:
Universitetet I Stavanger
RIKSANTIKVAREN
1
2
3

Dispensasjon fra kulturminneloven
RFK Kart 270320
utsnitt av PLANFORSLAG

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

Karmøy kommune – plan 2103 - Forslag til detaljreguleringsplan for turvei
Sletten – Revur, Veavågen på offentlig ettersyn
Situasjonskart omsøkt tiltak
Rogaland fylkeskommunes saksnr:
Gnr. Bnr. / adresse
Kommune
Id.nr i Askeladden
Kulturminnetype

2020/15328
Gnr. 5, bnr. 280 m.fl.
Karmøy
239399, 239400
steinalderlokaliteter

Stavanger, dato 27.03.20

Berørt del av id 239399

Figur 1: Kartutsnitt med id 239399.
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Berørt del av id 239400

Figur 2: Kartutsnitt med id 239400.
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Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

Vår ref.: 18/ 04795-3

Dato: 11. mars 2020

Karmøy kommune - det aljregulering for t urløype Slet ten / Revur Veavågen plan 2103
- dispensasjon fra kult urminneloven § 8 fjerde ledd for steinalderlokalit et ene I d.
239399 og 239400, gnr. 5, bnr. 280 m. fl.
Arkeologisk museum viser til dispensasjonssøknad oversendt fra Rogaland fylkeskommune av 04.03.2020
(deres. Ref. 2020/ 15328) og oversender herved faglig tilråding med forslag til vilkår for oppgradering av
allerede etablert tursti. Dette innebærer tildekking av deler av de automatisk fredete kulturminnene I d.
239399 og 239400.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, har behandlet søknaden om dispensasjon fra
kulturminneloven § 8 fjerde ledd i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for kulturminneforvaltning
etter lov om kulturminner § 8 og 10 datert 19. juni 2000. Videre viser vi til Forskrift om faglig
ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven (ansvarsforskriften) som trådte i kraft 1.januar 2020.

V u r d er i n g av k u l t u r m i n n er
I dag er det etablert en tursti gjennom de to automatisk fredete steinalderlokalitetene, som mest sannsynlig
kan dateres til overgangen mellom eldre og yngre steinalder. Lokalitetene fremstår som forstyrret i de deler
hvor turveien går i dag, mens områdene utenfor turveien fremstår i stor grad å inneholde intakte boplasslag.
Størrelsen på lokalitetene er antatt å være større i utstrekning enn hva kartfestingen tilsier.
Området rundt Veavågen har vært særdeles attraktive i eldre og yngre steinalder. Det li gger flere kjente og
sannsynligvis ukjente boplasser i dette området som har høyt vitenskapelig potensiale og stor verdi for
forståelsen av forhistorien på Karmøy.

Ti l r ådn i n g og vi l k år
Arkeologisk museum/ UiS understreker at dispensasjonen ikke innebærer en frigivning av kulturminnene,
men er en tillatelse til tildekking av de delene av lokalitetene som ligger innenfor planområdet.
Lokalitetsarealet som ligger utenfor planområdet skal ikke berøres av dette tiltaket. Tilrådningen gis under
forutsetning for at ny tursti legges på duk over eksisterende tursti. Eventuelle mastefester må etableres
utenfor lokalitetenes sikringssoner og strømkabler strekkes i luftspenn.
Dersom det oppstår endringer i trasevalg eller infrastruktur må dette avklares med kulturmyndighetene.
Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, tilrår dispensasjon fra lov om kulturminner § 8 fjerde ledd
med de ovenfornevnte vilkårene for de automatisk fredete kulturminner I D 239399 og 239400, som er i
konflikt med detaljregulering for turløype, plan 2103.

Ar k eol ogi sk m u seu m
Avdeling for nminner

Universitetet i Stavanger
Postboks 8600
Org. nr. 971 564 679
All post/ e-post som inngår i saksbehandling, bes adr essert
til UiS og ikke til enkeltperson.

Telefon: +47 51 83 26 00
E-mail: post@uis.no
www.uis.no

M ed vennlig hilsen

Sigrid Alræk Dugstad
Pr osjektleder

Astrid Johanne Nyland

Vikar ier ende
avdelingsleder / Pr osjektkoor di nator

Saksbehandler: Sigrid Alræk Dugstad, tlf.: +47 51 83 18 00
Dokumentet er elektronisk godkjent og har der for ikke håndskr evne signatur er
Kopi til: Rogaland fylkeskommune v/ M arianne Enoksen, Riksantikvaren

Vår dato:

Vår ref:

04.03.2020

2017/3137
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30.01.2020

17/895-53

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - offentlig ettersyn av plan 2103 for turvei Sletten - Revur, Karmøy
Vi viser til oversending datert 30.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder offentlig høring av reguleringsplan 2103 for turvei Sletten – Revur. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende turløype til 3 meters bredde og
sideareal med belysning på strekningen Solstein – Revurvegen – Sletten/Storhall Karmøy. Planen
åpner også for enkelte tilrettelagte rasteplasser.
Vår vurdering
Planen ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjø. For å kunne gjøre tiltak etter pbl. § 1-6 første ledd
må det være fastsatt en byggegrense, jf. pbl. § 1-8. Vi kan ikke se at planen har en slik byggegrense.
Vi har derfor faglig råd om at plankartet suppleres med dette.
Ut over dette har Fylkesmannen ingen merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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Statens vegvesen
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Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler /telefon:
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Horing

- Plan 2103

Karmøy

kommune

- detaljregulering

Vår referanse:
20/27115-2

- turloype

Deres referanse:
17/895-53

Sletten/Revur

Vår dato
13.03.2020

i Veavågen

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan
planretningsliner

(NTP), statlege

for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging,

andre nasjonale og regionale arealpolitiske

vegnormalane og at

føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til denne

planen uttalar vi oss som forvaltar av riksveg og som statleg fagstyresmakt

med

sektoransvar innanfor vegtransport.
Ved planområdet er det fylkesveg 547. Statens vegvesen legg til grunn at drøftingar og
avklaringar knytt til trafikksikkerheit
dei aktuelle vegstyresmaktene.

og framkomelegheit

på desse vegane skjer i dialog med

Vi viser til vår utale frå 22.09.1 7 og kommunalsjef

for teknisk

sin avklaring angåande plan 2107.
Statens vegvesen har ikkje ytterlegare merknader.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Dokumentet
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er godkjent elektronisk
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Fakturaadresse
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Fra: andreas.sandvik@mattilsynet.no <andreas.sandvik@mattilsynet.no>
Sendt: fredag 31. januar 2020 12.37
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Høring ‐ Plan 2103 detaljregulering ‐ Turvei Sletten‐Revur Veavågen

Til Hilde B. Kvilhaug ved Karmøy kommune.

Vi viser til melding om detaljregulering i området nevnt i emnefeltet.
Mattilsynet avdeling Sunnhordland og Haugalandet ber om at det blir tatt hensyn ved eventuell flytting av jordmasser slik at en
ikke sprer smitte som kan gi planteskade. Se informasjon her:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/planteskadegjorere/floghavre/risiko_for_spredning_av_planteskade
Med vennlig hilsen

Andreas Sandvik
førsteinspektør
Mattilsynet, Haugesund, seksjon fisk og mat Sunnhordland og Haugalandet
Telefon: 22 77 86 36 / 98 68 84 40
Besøksadresse: Raglamyrvegen 11, 5536 Haugesund
Felles postadresse: Mattilsynet, Avdeling Haugesund, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
E-post: andreas.sandvik@mattilsynet.no
www.mattilsynet.no www.matportalen.no

Vea Turlag
Veavågen 16.02.2020
Kommentarer fra Vea Turlag til reguleringsplan Karmøy Kommune.
PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Vea Turlag ble stiftet 2010 og er registret i Brønnøysund nr 997991915
Vea Turlag har som målsetning vedlikeholde og forbedre eksisterende turstier og tilrettelegging for
trivselstiltak. Vi legger til rette for friluftsliv og friluftsaktiviteter, sammen med Storhall Karmøy
arrangerer vi Vårsletten og Høstsletten, et godt benyttet lavterskel tilbud for alle, uten at det skal
koste noe.
Vea Turlag har i 2019 460 medlemmer og utførte over 600 timer dugnadsarbeid. Mye av
dugnadsarbeidet er handarbeid, men vi benytter også anleggsmaskiner når det er hensiktsmessig.
Turveien fra Storhall Karmøy mot Revursveien var i sin tid hovedveien til Veabygda. Den gamle
kjerreveien har siden vært en mye benyttet turvei. Veavåg Idrettslag henvendte seg til kommunen
tidlig på 1980 tallet for å få oppgradert denne mye brukte turveien. VeaTurlag har ved flere
anledninger vært inne med dugnadsgjengen og også med maskiner for vedlikehold og reparasjoner.
Vea Turlag støtter oppgadering av turveien Storhall Karmøy til Revur, og ønsker turveien med lys og
foreslåtte trivseltiltak velkommen så snart som mulig. Etter nesten 50 års venting skal det bli veldig
fint å få denne oppgradert. Strekningen fra Storhall Karmøy til byggefeltet litt mot vest anser vi ikke
som viktig å få realisert nå, denne strekningen er ikke del av det sti-nettet som er etablert i området.
Saksdokumentene legger heller ikke opp til å bygge denne delen nå. Skal en ha en forbindelse
mellom turveien og byggefeltet i vest, er den naturlige traseen der den grønne stipplede linjen på
kartet litt lenger mot sør, her er en sti som benyttes i dag. Denne stien ligger utenfor planområdet.
Vea Turlag ser turveien mellom Storhall Karmøy og Revur som del av en rundløype med lys.
Rundløypen er beskrevet i saksdokumentene og fortsetter fra Revur med turveien fra Solstein til
Veamyr, videre gjennom byggefeltet Veamyr og Sletten til Storhall Karmøy.
Det mangler veilys fra Solstein til Veamyr, dette må også innarbeides i lysløype prosjektet. Turstien
fra Solstein til Veamyr ligger på kommunal eiendom og det ligger derfor til rette for at arbeidet med
å få på plass veilys langs turveien kan påbegynnes nå. Veilys langs turveien Solstein – Veamyr kan
realiseres som egen jobb, den har ingen tekniske avhengigheter sammen med reguleingen av
turstien Storhall Karmøy til Revur. Det er allerede montert veilys på Revurveien og på byggefeltet
Veamyr. Når en da får montert veilys på turveien som i reguleringsforslaget og fra Solstein til Veamyr
får en endelig ferdigstillt en meget lenge etterlengtet turvei rundløype med lys.
For Vea Turlag
Torbjørn Vea

SAKSPROTOKOLL - PLAN 2103 - DETALJREGULERING - TURVEI
SLETTEN-REVUR, VEAVÅGEN
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 50/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for plan 2103 Turvei Sletten-Revur,
Veavågen – 5/280 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist
datert 28.04.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og
bygningslovens § 12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Hilde Pettersen
19/655

Arkiv: P24
Sign:

Utvalg:
Hovedutvalg teknisk og miljø

Formannskapet
Kommunestyret

Dato:

28.04.2020
04.05.2020
11.05.2020

TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN

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


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget




Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch

Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:



Kveiteviken, Torvastad
Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:







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

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


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»

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

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


Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



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



Vea – Storøy (Sævik kai)



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning (ved torget på kaien)



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai (ved Tåkelurfabrikken)



Skudeneshavn – Elvebugrunnen (ved Råseglarlaget)



Skudeneshavn – Torget




Skudeneshavn – Almenningen v/ Mørch (ved Kiwi)

Torvastad – Viken



Skudeneshavn- Almenning Kanalen *



Åkrehamn – Pirkaien *




Åkrehamn – Søndre kai II *
Kveiteviken, Torvastad*

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






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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sandve
Sævelandsvik
Åkra
Ferkingstad
Osneshavn
Veavågen (molokai)

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

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

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

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

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

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

Rådmannen i Karmøy, 16.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:





Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018- sak 19/18
Forslag til disposisjonsavtale for havne-og kaianlegg som skal inngå i
forvaltningsportefølgen ved utvidelse av Karmsund havnedistrikt. Vedtak i kst
15.06.1999, saksnr. 0072/99.
Tilstandsrapport for kaiene utført av firma Petter Rasmussen AS.
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Saksbehandler

Heidi SynnøveNymann
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Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018 - SAK 19/18
– for politisk behandling
Viser til særutskrift fra protokoll fra Havnerådets møte den 06.12.2018 i sak 19/18 vedr.
Tilbakeføring av disposisjonsrett – Karmøy kommune, der det av vedt aket fremgår at
havnestyret ber havnerådet tilråde Karmøy kommune om at følgende kaier tilbakeføres til
Karmøy kommune:
-

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

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

Tore Gautesen
Havnedirektør

Heidi S.Nymann
Forvaltningssjef

Dette dokumenteter elektroniskgodkjentog har derfor ingenhåndskrevetsignatur.
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Emne: Oversendelse av særutskrift fra Havnerådets møte 06.12.2018 - SAK 19-18 – for politisk behandling
Hei!
Vennligstse vedlagtebrev vedr. anmodningom politisk behandlingav sakom tilbakeføringav disposisjonsrett– Karmøykommune.
Takontakt dersomdere skulleha noen spørsmåli denneforbindelse.

HEIDI
NYMANN

Forvaltningssjef
ManagementDirector
hsn@karmsund-havn.no

+47 957 44 109

karmsund-havn.no

Karmsund H avn I KS
Havnerådet
Dato: 25 .01.19

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

Sak 19 / 18

Tilbakeføring av disposisjonsretten – Karmøy kommune

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

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

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

Haugesund,25.01.19
Rett utskrift bekreftes:

Tore Gautesen
Havnedirektør

Karmsund Havn IKS
Havnedirektøren
Dato: 15 .11.18

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

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

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

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

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

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

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

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

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

Karmøy kommune. Må tinglyse
Karmøy kommune.

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

Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Anbefales overført til Karmøy kommune.
Beholdes.
Beholdes.

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

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

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

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

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

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

Tore Gautesen

Heidi S.Nymann

Havnedire ktør

Forvaltningssjef

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

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

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

Ferkingstad Havn
Skudeneshavn,Almenning
Osneshavn,Torvastad

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

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

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

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

6

Kopervik - Havnegata

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

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

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

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

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

Gnr./bnr.: 2/144
Eier: Karmøykommune
Rettigheter:
Størrelse kai: 80 m. betongkai.– 4 – 6 m dypg.
Type kai/eiendom: Fiskerikai.
Inspeksjon ka ier:
SafeControls inspeksjoni tidsrommet 01.10.2013til 25.02.2014:
Det er observertskadersom medførernedsatt bæreevneog trafikksikkerhet på kaien.
Hovedbjelkerog pilarer av stål er kraftig angrepet av korrosjon,noe somkan medføre
svekketstyrke i konstruksjonen.Pilarer i betong har noe forvitring. Det ble ogsåobservert
punktvis avskallinger og armeringskorrosjoni kaidekket.Frontbjelken har
forvitringsskader og armeringskorrosjon.Slitelagetbør rengjøres/ryddes.Det anbefaleså
etablere nye redningsstigerpå kaien. Grunnetmangealvorlige skaderknyttet til kaiens
bæreevneanbefalesdet å gjennomførespesialinspeksjonsnarestfor å kartlegge
skadeomfangetgrundig og for å kunne kommemed forslag til utbedringstiltak og priser.
Estimert utbedringskostnad: Ikke estimert.
Vurdering fra Karmsund Havn IKS: Anbefalesoverført til Karmøykommune.
10
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Sævelandsvik- kommunekaien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

4.
Kaianlegg i Sævelandsvik kommunekai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilde 1.

Petter J. Rasmussen AS
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Gjennomføring
Rapporten beskriver resultater fra en visuell kontroll over vannskorpa ble utført av Petter J.
Rasmussen AS 3. og 23 september 2019
Den utførte inspeksjonen er en visuell inspeksjon av kaiens tilstand og har som formål å gi et
overordnet inntrykk av konstruksjonens tilstand. Bildet 1,2,3 og 4viser situasjonen på
befaringstidspunktet.
Til vurderingen er det ikke fremskaffet dokumentasjon eller tegninger av kaien, det foreligger heller
ingen dokumentasjon på utbedrings tiltak eller utført vedlikehold utover det som er registrert på
befaring.
Bilde 2.

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

4

Historiske bilder fra kai Almenningen v/Mørch i Skudeneshavn
Kaiområdet ligger i Skudeneshavn i skjermet farvann og benyttes sporadisk av større og mindre
fritids og fiskefartøy.
Bildene under er hentet fra Norge i bilder og viser utviklingen i området
fra 1964-2011.
Foto fra .1964 (Norge i bilder) før dagens kai er bygget

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

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

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

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

Økonomi
Kostnadsberegningene i dette kapittelet er basert på erfaringstall fra kai etablering og bygge
bransjen generelt, og baserer seg på dimensjonerende levetid.
Budsjettpris rehabiliteringskostnad:
Nyer peler og betongdekke: 12 000.- kr. eks mva/m2
Rehab: Kai Almenningen v/Mørch : 67m2 X 12 000,- = 804 000.- kr. eks mva.
Budsjettpris ny kai:
Ny komplett kai med betongdekke stålkjerne/betongpilarer: 23 000.- kr. eks mva/m2
Ny kai: 67 m2 X 23 000,- = 1 541 000.- kr. eks mva.
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Bakgrunn
Karmøy kommune vurder overtakelse av sentrale havnearealer som i dag disponeres av
havnevesenet flere steder i Karmøy kommune. Dette sammenfaller med Karmsund Havn IKS har
planer om å avvikle sin virksomhet på disse lokasjonene.
Kaien på eiendommen GNR/BNR 141/46-100 (Almenning) benyttes i dag av fritids og fiskebåter
Petter J. Rasmussen AS er engasjert av Karmøy kommune for å utføre en overordnet
tilstandsvurdering av 12 kaier i kommunen. Tilstandsrapporten skal benyttes i evalueringen om
kommunen skal overta eiendommen.
Tilstandsrapporten skal fastslå tilstanden kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer og peke på
utfordringer og kostnader en kan forvente ved en eventuell overtakelse av arealene.

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

Foto fra 2017(Norge i bilder)

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

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

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

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

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

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

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

Bilde 4. Deler av kantlisten har en høyde på bare 12cm over dekke
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Bilde 5. Bilde viser skade på kai i vest,

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

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

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

Bilde 1. fra 1967 viser gamle fisketorget

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

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

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

Bilde 8.

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

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

Bilde 1. Kai sør
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Bilde 2. kai vest

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

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

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

Pullert
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Bilde 6. Frontbjelke kai nord

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

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

Bilde 10 Under kai

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

12

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

13

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 11.12.13

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

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

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

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

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

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

Bilde 4. redningsbøye

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

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 12.12.13

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

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

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

Foto fra 2017(Norge i bilder)

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

5

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

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

Bilde 4. pullert

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

7
Bilde 5. dekke

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

Kai Mannes: 85m2 X 23 000,- = 1 955 000.- kr. eks mva.

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

6.
Tilstandsvurdering
Åkrehamn Almenning

Tilstandsvurdering kaianlegg i Karmøy kommune

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

Dato: 17.09.19
Revidert: 12.11.19

1

Innhold
Bakgrunn ................................................................................................................................................. 2
Gjennomføring ........................................................................................................................................ 3
Historiskebilder kai i Åkrehamn ........................................................................................................... 4-5
Dagens tilstand…………………………………………………………………………………………………………………..………………6
Konklusjon ............................................................................................................................................... 7
Utdrag fra inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13……………….………………………………………………..……..8

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

2

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

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

Bilde 4

Bilde 3. Kai øst

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

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

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

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

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

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

Bilde 2.
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Bilde 3.

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

5

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

Foto fra 25.05.1964 (Norge i bilder)

Foto fra 2002(Norge i bilder)

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

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

Bilde 4. redningsstige
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Bilde 5. under kai

Bilde 6 under kai
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Bilde 7

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

basert på sjøkart.

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

8.
Tilstandsvurdering
Gammel DS kai Skudeneshavn

Tilstandsvurdering kaianlegg i Karmøy kommune

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

Dato: 17.09.19
Revidert: 12.11.19

1

Innhold
Bakgrunn ................................................................................................................................................. 2
Gjennomføring ........................................................................................................................................ 3
Historiskebilder kai i Skudeneshavn ........................................................................................................ 4
Dagens tilstand…………………………………………………………………………………………………………………..………………5
Konklusjon ............................................................................................................................................... 6
Økonomi .................................................................................................................................................. 8
Utdrag fra inspeksjon utført av Safe Control 06.11.13……………….………………………………………………..……..9

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

2

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

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

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

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

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

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

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

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

7
Bilde 4. redningsbøye og setninger i grunn

Bilde 5. under kai
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Bilde 6 under kai

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

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

basert på sjøkart.

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

9.
Tilstandsvurdering
Skudeneshavn
Elvebugrunnen

Tilstandsvurdering kaianlegg i Karmøy kommune

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

Dato: 17.09.19
Revidert: 12.11.19

1

Innhold
Bakgrunn ................................................................................................................................................. 2
Gjennomføring ........................................................................................................................................ 3
Historiskebilder kai i Skudeneshavn ........................................................................................................ 4
Dagens tilstand…………………………………………………………………………………………………………………..………………5
Konklusjon ............................................................................................................................................... 6
Økonomi .................................................................................................................................................. 7
Utdrag fra inspeksjon utført av Safe Control 12.12.13……………….………………………………………………..……..8

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

2

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

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

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

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

Fra dykkerinspeksjon Safe Control 20.01.14

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

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

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

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

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

basert på sjøkart.

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

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

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



Kopervik – Bredalmenningen



Kopervik- Havnegata



Vea – Storøy



Sævelandsvik – Kommunekaien



Mannes



Åkrehamn – Almenning



Skudeneshavn – Stavakaien



Skudeneshavn – Gamle DS kai



Skudeneshavn – Elvebugrunnen



Skudeneshavn – Torget



Skudeneshavn – Almenning v/ Mørch



Torvastad – Viken

Følgende kaier bekreftes allerede å være overdratt til Karmøy kommune:


Kveiteviken, Torvastad



Åkrehamn – Pirkaien



Åkrehamn – Søndre kai II



Skudeneshavn- Almenning Kanalen

Følgende havner beholdes i Karmsund Havn sin disposisjonsrett:





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




Bøvågen
Husøy – Bjørgekaien

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

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

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


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»
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SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ 24.03.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 28.04.2020, saksnr. 52/20
Behandling:
1. Hult (Ap) viste til notat til hovedutvalg teknisk og miljø vedrørende parkeringsfondet. Han
viste til at kapasiteten på parkeringsplasser i Kopervik var sprengt og etterlyste planstrategi
for parkering.
Administrasjonen opplyste om at planstrategi for parkering skal ferdigstilles innen 2020.
2. Leder viste til notat fra rådmann og ordfører vedrørende behandling av spørsmål til
administrasjonen fra hovedutvalgene.
Notatet sendes hovedutvalgsmedlemmene.

Vedtak:

