MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Møte i Teams !
19.05.2020
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 19 / 21/ 22.
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale med sekretariatet.

I forkant av møtet blir det befaring i forbindelse med sak 54/20:
15/115 - Øyavegen, Åkra - utlegging av 2 stk flytebrygger - Klagebehandling
Oppmøte ved den kommunale kaien ved kryss Øyavegen/Strandavegen kl. 1530.
Avreise rådhuset kl 1515.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

53/20

20/2642
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG
TEKNISK OG MILJØ DEN 28.04.2020

TEK

19/2716
15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK
FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING

BYD

19/6029
70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG
FLYTEBRYGGE - KLAGEBEHANDLING

BYD

19/5267
57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED
OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING OPPM:19/6380

BYD

19/6723
21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG
OG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

BYD

19/5766
15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG KLAGEBEHANDLING

BYD

54/20

55/20

56/20

57/20

58/20

Type

59/20

60/20

61/20

62/20

63/20

64/20

65/20

20/2157
16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS TOMANNSBOLIG

BYD

20/1981
KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ
MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON

TEK

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

PLA

17/332
PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING 22/212, 214 M.FL.

PLA

14/3700
MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG
ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK

PLA

20/94
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJLØ 19.05.2020

TEK

20/2864
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 19.05.2020

TEK

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Møte i Teams !
Møtedato: 19.05.2020

Tid : Kl. 17:00 - 18:55

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
Skorpe Geir Harald
Johannessen Tor Magne

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG
H
H
KL
H
Ap

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):
Referent:

Fremmøte

Forfall

Forfall

Møtte for Hatløy Kåre
Møtte for Hult Robin

9. To forfall, to vararepresentanter møtte.
Kommunalsjef Eiliv Stålesen, areal- og byggesakssjef Runar Lunde,
barnas representant Lene Yvonne Kvilhaug.
Elin Davidsen, politisk sekretariat

Innledningsvis i møtet var det en orientering med VAR-avdelingen om ny hovedplan for
vann og avløp.

Innledningsvis ble følgende saker krysset ut og enstemmig vedtatt:
Sak 53/20.

Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 53/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 28.04.2020
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 28.04.2020.

Saknr. 54/20
15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Midtun (FrP) foreslo følgende:
Hovedutvalget Teknisk og Miljø går for innstillingen slik den ligger i saken, men anbefaler søkerne å
søke om reguleringsendring.
Innstillingen med Midtuns tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 865/19.
Hovedutvalg teknisk og miljø anbefaler søkerne å søke om omregulering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 55/20
70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Storesund (Ap) foreslo følgende tillegg:
Som innstillingen, men med henstilling om å søke området omdisponert i kommuneplanen eller få
utarbeidet reguleringsplan.
Davidsen (H) fremmet følgende forslag:
I medhold av plan- og bygningsloven §19-2 gis dispensasjon fra samme lovs §11-6 «rettsvirkning av
kommuneplanens arealdel» jf. Kommuneplanens bestemmelse §8-1 byggeforbud nærmere sjø enn 50
m i uregulerte boligområder i kommuneplanen.
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Tiltaket er nå justert, ref. mail fra Olav Liknes i E. Kvala, datert 10. januar 2020.
 flytebrygge utgår, erstattes av utrigger
 Brygge mot land er redusert, både i bredde og lengde. Bryggen etableres på stedlige
steinmasser i sjøkanten og forankres i betongfundamenter på land.
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (H 2, Ap 1 (Johannessen) KL 1) for
Davidsens forslag
Storesunds tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 (H 2, KL 1).
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 180/20.
Hovedutvalg teknisk og miljø henstiller om å søke området omdisponert i kommuneplanen
eller få utarbeidet reguleringsplan.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 56/20
57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED
OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING
OPPM:19/6380
Behandling:
Skorpe (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Skorpes utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 57/20
21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1, MDG 1).
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.
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Saknr. 58/20
15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Midtun (FrP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 59/20
16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS TOMANNSBOLIG

Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 (Ap 1 (Storesund), Krf 1, Sp 1,
MDG 1).
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 60/20
KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG
KOSTHALDSRESTRIKSJON
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Da HTM er av den oppfatning at det er viktig å få frigjort så store deler av Karmsundet for fangst av
krabbe og andre skalldyr bes det om følgende oppfølging fra administrasjonen:
1. HTM ber administrasjonen ta kontakt med Mattilsynet for om mulig å få etaten til å prioritere en
ny vurdering/undersøkelse av status på miljøgifter i Karmsundet, og klargjøre hvor lang tid det det
vil ta før et slikt prosjekt kan gjennomføres.
2. HTM ber administrasjonen undersøke hvor mye en slik undersøkelse vil koste å gjennomføre,
dersom denne skal utføres med kommunale midler, eventuelt som et spleiselag med andre statlige
etater.
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Krogs forslag oversendt administrasjonen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

Side 5 av 7

Saknr. 61/20
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Behandling:
Vikshåland (Sp) foreslo følgende:
Planen vedtas på betingelse av at:
§21, siste setningen strykes.
Innstillingen med Vikshålands tilleggsforslag/endringsforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med
tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og
bygningslovens § 12-12, med følgende endring:


§21, siste setningen strykes.

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

Saknr. 62/20
PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL.
Behandling:
Midtun (FrP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 63/20
MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV
REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 (H 2,KrF 1,MDG 1).
Vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og
offentlig høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 1211, 4-1 og 4-2.
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2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1.
oktober 2020.

Saknr. 64/20
REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJLØ 19.05.2020
Behandling:
Enstemmig tatt til etterretning.
Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fra ungdomsrådets møte den 23.04.2020 sak 11/20 vedrørende
vedlikehold av skateparker
Til etterretning.

Saknr. 65/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 19.05.2020
1. Midtun (Frp) viste til forurensing ved eksempelvis Husøy, Åkra og Skudeneshavn og
stilte spørsmål om hvordan kommunen følger opp i slike saker.
Administrasjonen viste til at det er fylkesmannen som har myndighet i slike saker.
2. Midtun (Frp) stilte spørsmål vedrørende deltakelse på private befaringer og ba
administrasjonen om en oppklaring til neste møte.
3. Barnas representant viste til referatsak 64/20, oversendelsesforslag fra ungdomsrådet
vedrørende skateparker, og orienterte kort om bakgrunnen for oversendelsesforslaget.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/2642

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

19.05.2020

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
DEN 28.04.2020

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 28.04.2020.

MØTEPROTOKOLL
Hovedutvalg teknisk og miljø
Møtested: Møte i Teams
Møtedato: 28.04.2020
Funksjon
Navn

Tid : Kl. 17:00 - 19:15
Parti

Nestleder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Storesund Siv J.
Midtun Rune
Hult Robin
Østhus Maryon
Vikshåland Ragnar
Krog Nils Wergeland

AP
FRP
AP
KRF
SP
MDG

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Hatløy Kåre
Davidsen Kristin
Hagland Trygve
Skorpe Geir Harald
Rønnevik Dag-Helge

H
H
KL
H
MDG

Fremmøte

Tiltrådte møtet etter
behandling av sak 33-41-42.
Forfall

Møtte for Hatløy Kåre
Møtte for Krog i sak 33-4142. Fratrådte deretter møtet.

Medlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

9. Ett medlem hadde meldt forfall, ett varamedlem møtte
Kommunalsjef teknisk og miljø Eiliv Staalesen, areal- og
byggesakssjef Runar Lunde, barnas representant Lene Yvonne
Kvilhaug

Referent:

Elin Davidsen, politisk sekretariat

Innkalling godkjent. Saker/spørsmål meldt under eventuelt. Saksliste deretter godkjent.
Leder foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge:
Sak 33-41 og 42.
Deretter som sakslista.
Leders forslag enstemmig vedtatt.
Innledningsvis ble følgende saker krysset ut og enstemmig vedtatt:
37/20, 46/20, 49/20.
Protokollen skal godkjennes i neste møte.

Saknr. 33/20
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ DEN 18.02.2020
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.

Saknr. 34/20
66/23 - AVALDSNESVEGEN, AUSTREIM - GJERDE/STØYSKJERM MOT VEG KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 597/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

Saknr. 35/20
69/80 - MIDTRE EIDE - NYBYGG ENEBOLIG OG FORSTØTNINGSMUR KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Hagland (KL) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (KL 1, H 2,Frp 1) og falt.
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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.

Saknr. 36/20
38/275 - SYRE, NYBYGG NAUST/SJØBOD -KLAGEBEHANDLING
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.

Saknr. 37/20
123/181 - SNIK - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
BK6 - BYGG H4
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 27/20.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland.

Saknr. 38/20
109/1 OG 109/29 - FOSEN - KLAGE, AVSLAG, DELING AV DRIFTSENHET ETTER
JORDLOVEN
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
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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.

Saknr. 39/20
15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2 STK FLYTEBRYGGER KLAGEBEHANDLING
Behandling:
Hult (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Hults utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saknr. 40/20
72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD
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.
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Saknr. 41/20
KLAGE FRA NILS W. KROG PÅ PLAN 4052
KLAGESAK 1
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).

Saknr. 42/20
KLAGE FRA JOHN T SIMONSEN OG LIV M SIMONSEN PÅ PLAN 4052 - KALSTØ
KLAGESAK 2
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.
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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).

Saknr. 43/20
LOKALISERING AV NY SKOLE I VEAVÅGEN
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.
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Saknr. 44/20
PLAN 4079 - DETALJREGULERING FOR FJEDLASJØEN NAUST, VISNES - 82/14
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.

Saknr. 45/20
PLAN 4085 - DETALJREGULERING FOR MASSETAK FOR SØRE VÅGE - 89/2, 3, DEL
AV 84/5
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.

Saknr. 46/20
PLAN 5096 - DETALJREGULERING FOR NORHEIMSMARKA - 148/1042
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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Saknr. 47/20
PLAN 5107 - DETALJREGULERING FOR SOLBERG - 112/6
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.

Saknr. 48/20
PLAN 3047 - DETALJREGULERING FOR ØVRE ØSTREMNESET - 66/2 MFL.
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.

Saknr. 49/20
PLAN 5106 - DETALJREGULERING - NORHEIM - KOLLEKTIVTRASE MED
TILGRENSENDE AREALER - 148/862 MFL.
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.
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2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens
§ 12-12.

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

Saknr. 51/20
TILBAKEFØRING AV DISPOSISJONSRETT FOR KAIER FRA KARMSUND HAVN
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
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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 leidereikke kjetting), redningsbøyer, kjetting under kaikant, lys.
B. For kaier som fortsatt skal inngå i Karmsund Havn sin portefølge: Karmsund Havn plikter å
gi en årlig tilbakemelding til kommunen mht status på kai og hva som er utført av drift og
vedlikehold.
C. Kaier som overføres til kommunen: KH må varsle sine leietakere og gi oversikt over leietakere
til kommunen. Kommunen sender ut årlig faktura (basert på fremtidige vedtatte satser).
D. Karmøy kommune legger kaiene inn i sitt FDV-system.
3. Rådmannen skal snarest mulig fremlegge en handlingsplan for fremtidig oppgradering og
muligheter for avhending av kaiene. Oppgradering av kaiene skal anføres etter prioritet.
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4. Rådmannen kommer tilbake i egen sak for kaiene som Kystverket (nå Rogaland fylkeskommune) har
vært involvert i og som inngår i Karmsund Havn sin portefølge.
Dette gjelder kaiene:


Osneshavn



Veavågen



Ferkingstad

5. Gebyr for leie fastsettes i budsjettprosessen.»

Saknr. 52/20
EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 24.03.2020
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.
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SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I
HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 28.04.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 53/20
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø godkjenner protokoll fra møte den 28.04.2020.

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.

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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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.
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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
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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.
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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
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SAKSPROTOKOLL - 15/115 - ØYAVEGEN, ÅKRA - UTLEGGING AV 2
STK FLYTEBRYGGER - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 54/20
Behandling:
Midtun (FrP) foreslo følgende:
Hovedutvalget Teknisk og Miljø går for innstillingen slik den ligger i saken, men anbefaler søkerne å søke
om reguleringsendring.
Innstillingen med Midtuns tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 865/19.
Hovedutvalg teknisk og miljø anbefaler søkerne å søke om omregulering.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.
.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/6029

Arkiv: GNR 70/84
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

05.03.2020
19.05.2020

70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE. BRYGGE OG FLYTEBRYGGE KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 180/20.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 180/20 ble det gitt avslag på søknad om brygge. Avslaget ble gitt med hjemmel i
plan- og bygningsloven § 11-6, jf. kommuneplanens bestemmelser § 8.1, vedrørende byggeforbud
nærmere enn 50 m fra sjøen i uregulerte boligområder. Vedtaket ble påklaget av ansvarlig søker i
brev datert 25.03.2020.
Klagen:
Klagen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:







«Først og fremst vil vi vise til at administrasjonen i Karmøy kommune i utgangspunktet var
positive til tiltaket.»
«Uttalen og vurderingene til FMRO har lagt til grunn er av ren prinsipiell karakter hvor det
konkrete tiltaket er vurdert med tre linjer. Utover dette er det vist til statlige retningslinjer,
reguleringsplanarbeid som ble varslet i 2016 (ikke realisert) og at eksisterende brygge på
naboeiendommen ikke ser ut til å ha vært på høring hos FMRO.»
« Alle saker skal vurderes ut fra en konkret vurdering og alle sider av saken må da tas med i denne
vurderingen. I denne saken søkes det om en beskjeden brygge for å legge til rette for fortøyning av
båt. Eiendommen er en boligeiendom og ligger mellom Veavågen og Vestre Karmøyveg. Det er
etablert en sti ned til sjøen og området fremstår allerede som privatisert- ref tilsvarende sti på
naboeiendom og tidligere gitt tillatelse til å etablere en større brygge langs sjøen med tilhørende
flytebrygge. Det er ikke gangveg langs eiendommene på denne siden av fylkesvegen og heller ikke
etablert fotgjengerovergang. Vegen er sterkt trafikkert og det er tilnærmet utelukket å krysse vegen
til fots, spesielt for barn. Opphold på sørsiden av boligen er på grunn av støy og eksos lite attraktivt
for både voksne og barn. Området mot nord og ned mot Veavågen er derfor mye brukt og
tiltakshaver har stor glede av området nede ved sjøen. Ved å legge til rette for fortøyning av båt vil
man kunne ha denne liggende store deler av året og på den måten slippe å starte bilen for å kunne
kjøre til nærmeste havn. Fra et miljøperspektiv vil altså dette gi en positiv effekt.»
«Hvis man ser området i et større perspektiv vil man se at det er gjort flere ulike tiltak langs sjø, på
begge sider av sundet. Dette vil være både små og store tiltak, varierende fra enkle brygger til større
anlegg og naustbebyggelse. Sammenlignet med dette vil omsøkt brygge være svært beskjeden og det
fremstår som urimelig å avslå dette når man ser hva som tidligere er godkjent i strandsonen. Foto
viser også at strandsonen ved omsøkt eiendom er alt annet enn «åpen og tilgjengelig» slik
Fylkesmannen hevder. Høydeforskjellen er stor (opplyst til ca. 25 m fra KK) og området består av
kratt og trær som gjør det umulig å ta seg langs sjøen. Dette sørger for at tiltaket ikke medfører
vesentlig endring eller opplevelse av strandlinjen.»

Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.

Det foreligger uttale fra kulturseksjonen Fylkeskommunen

«Fylkesrådmannen har som sektormyndighet innenfor kulturminnevern vurdert omsøkt tiltak. Tiltaket
omfatter sjøareal, og saken er derfor oversendt til Stavanger maritime museum som rette fagmyndighet og
spesialist på maritime kulturminner. Stavanger maritime museum kjenner ikke til kulturhistoriske funn i
tiltaksområdet, og vurderer potensialet for funn av hittil ukjente freda kulturminner eller skipsfunn som
lavt. Vi har følgelig ingen merknader til omsøkte tiltak.
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 straks 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.» Uttalen vedlegges.
Det foreligger uttale fra Fylkesmannen i Rogaland som fraråder dispensasjon (vedlagt)
«Ifølge Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Karmøy
kommune vurdert som et område hvor presset på arealene i strandsonen er stort. Her skal byggeforbudet i
plan- og bygningsloven § 1-8 praktiseres strengt. Det er flere boligeiendommer langs strandsonen. En
dispensasjon vil derfor i prinsippet åpne opp for en ytterligere utbygging i området. Dette kan
føre til en bit-for-bit nedbygging av strandsonen, noe som er uheldig i et område hvor strandsonen fremstår
som åpen og tilgjengelig. I 2016 ble det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for bolig og naust like i
nærheten av omsøkte tiltak. Vi skrev i vår uttale at nye naust og brygger bør etableres som et fellesanlegg i
sammenheng med en større områdeplan. Behovet for småbåtanlegg bør avklares i overordnet plan og ikke
gjennom dispensasjonssaker. Det vises til at det ligger en flytebrygge på naboeiendommen. Vi kan ikke se at
den saken har vært på høring hos oss. Fylkesmannen ber kommunen om å avklare hvorvidt flytebrygga er
avklart etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven og eventuelt vurdere videre oppfølging.
Konklusjon
Etter vår vurdering vil en dispensasjon gi en betydelig presedens for de andre eiendommene langs
strandsonen og tilsidesette hensynet bak plan- og bygningsloven § 1-8. Fylkesmannen fraråder at det gis
dispensasjon.» Uttalen vedlegges.
Vurdering:
Oppføring av brygge er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl. ) § 20-2, jf. §
20-1 første ledd bokstav m).
Eiendommen ligger i et område som er uregulert, og avsatt til boligområde i kommuneplanen. I
§ 8.1 i kommuneplanens bestemmelser er det forbud mot bygging i strandsonen 0-50 meter fra
sjøen. Omsøkte brygge er dermed avhengig av dispensasjon.
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.
Det må først vurderes om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt.

I strandsonen skal det 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 størst press på arealene.
I klagen vises det til at kommunen i utgangspunktet var positiv til tiltaket, og at Fylkesmannens
uttale er av prinsipiell karakter.
Kommunalsjef teknisk viser til pbl. § 19-2, fjerde ledd, der det fremkommer at kommunen helst
ikke bør dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg
negativt om dispensasjonen. I dette tilfellet har Fylkesmannen i Rogaland uttalt seg negativt, som
medfører at kommunen må ha gode grunner for å gi dispensasjon.
I «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen» pkt. 4.2 står
det blant annet at «Intensjonen i plan- og bygningsloven er at kommunene skal avklare framtidig
arealbruk i strandsonen gjennom sin planlegging, først og fremst kommuneplanen.» Dette gjenspeiles
også i plan- og bygningslovens formålsparagraf. I dette tilfellet er det avklart i kommuneplanen
at det gjelder et generelt forbud mot bebyggelse 0-50 meter fra sjøen. Ønsket bebyggelse innenfor
dette området bør derfor avklares nærmere i en planprosess, enten som innspill til
kommuneplanen eller gjennom en detaljregulering, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner.
I klagen vises videre til at området ved sjø allerede er privatisert, samt at det er gjort tiltak langs
sjø, på begge sider av sundet, og at i forhold er omsøkt brygge svært beskjeden.
På naboeiendom gnr./bnr. 70/11 ble det i 2006 godkjent oppføring av brygge med pir. Siste
flyfoto fra 2017 viser at denne er utvidet i forhold til det som er godkjent. Hvis en ser bort fra
brygga på naboeiendommen så er det et lang ubebygd strekk i strandsonen i området. Ved
godkjenning av omsøkt brygge vil den ubebygde delen av strandsonen forminskes ytterligere,
noe som fører til privatisering av strandsonen. Kommunalsjef teknisk viser til at Veavågen er et
mye brukt rekreasjonsområde, særlig sommerstid med båtbruk, kajakkpadling langs
strandsonen, fisking osv. Brygger og annen bebyggelse kan virke avvisende på folk som ferdes i
området.
Klager viser selv til at det er godkjent lignende tiltak, og det er en begrunnelse som nestemann
også kan bruke hvis det blir gitt dispensasjon i denne saken. En ser derfor at det vil kunne bli
svært lite igjen av den ubebygde strandsonen. Siden brygga på naboeiendommen ble godkjent i
2006 så har det vært en kraftig innskjerping i strandsonen, samt at den nye plan- og
bygningsloven fra 2008 har skjerpede vilkår for dispensasjon. En kan dermed ikke direkte
sammenligne de to tiltakene.
Hensyn bak bestemmelsen anses vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2
Fordeler ved tiltaket anses å være utelukkende av privat karakter, noe som ikke kan vektlegges i
en dispensasjonsvurdering. Ulemper ved tiltaket er privatisering, samt uheldige
presedensvirkninger.
Vilkår for dispensasjon anses ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2.

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. 180/20 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage
2. Avslag del. sak 180/20
3. Uttale Rogaland fylkeskommune
4. Uttale Fylkesmannen i Rogaland
5. Endringer i søknad
6. Situasjonsplan
7. Tegninger
8. Søknad om rammetillatelse
9. Søknad om dispensasjon
10. Oversiktskart

Karmøy kommune
Sektor areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

KLAGE PÅ VEDTAK I ANLEDNING SAK 19/6029 I KARMØY KOMMUNE
VEDRØRENDE GNR. 70 BNR. 84 I VESTRE KARMØYVEG 59, 4250 KOPERVIK
TILTAKSHAVER/ KLAGER: HANS GUNNAR STRAND

Innledning
Det vises til vedtak fra Karmøy kommune av 05.03.20, mottatt i Altinn 09.03.20.
Kommunens vedtak 180/20 påklages herved på vegne av tiltakshaver, innen fristens utløp.
Begrunnelse for klagen
Undertegnede er engasjert av tiltakshaver for å søke om å etablere brygge i område avsatt til
boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan.
Bryggen søkes oppført langs sjø og vil betinge dispensasjon fra byggeforbudet nærmere sjø
enn 50m, jf. kommuneplanens bestemmelser pkt. 8.1-a.
I dispensasjonssøknaden er det lagt vekt på at brygga er av beskjeden størrelse og etableres
tett mot eksisterende bryggeanlegg på naboeiendommen. Brygga etableres skånsomt i
terrenget og vil ikke medføre endringer for bruk og vern av strandsonen. Hele området er
lite tilgjengelig for allmenheten og strandsonen er generelt lite funksjonell.
Brygga er ikke større enn hva som er nødvendig for å sikre muligheten for fortøyning av båt
og vil ikke være til hinder eller medføre ulempe for ferdsel i sjø.
Det vises til søknaden i sin helhet.
I vedtaket har Karmøy kommune lagt vekt på uttale fra Fylkesmannen i Rogaland og legger
denne til grunn for avgjørelsen av saken.
FMRO viser til at en dispensasjon i denne saken vil åpne opp for ytterligere utbygging i
området, som kan føre til en bit for bit nedbygging av strandsonen.
FMRO hevder også at strandsonen i dette området fremstår som åpen og tilgjengelig.
Dispensasjon frarådes.
Karmøy kommune viser også til presedensvirkning og at tiltaket vil ha en privatiserende
effekt. Her vises det til at Veavågen er et mye brukt rekreasjonsområde, særlig sommerstid.
Hensynet bak plan- og bygningslovens §1-8 og kommuneplanens pkt. 8.1-a vurderes som
vesentlig tilsidesatt etter en helhetlig vurdering.
Det vises til vedtaket i sin helhet.
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Først og fremst vil vi vise til at administrasjonen i Karmøy kommune i utgangspunktet var
positive til tiltaket og la følgende til grunn i sin vurdering:
Omsøkte tiltak er en enkel brygge for fortøyning av båt og adkomst til/fra sjø. Terrenget i området er
svært bratt og i praksis ikke egnet for allmenn ferdsel langs sjø (se høydekurver på kart). Fra omsøkt
brygge til bolig på tomten er det ca. 45 meter i luftlinje med en høydeforskjell på ca. 25 meter. Bryggen
plasseres i det vesentlige på «rester» fra tidligere steinbrygge (kan delvis sees på luftfoto, se under).
Hensynene bak bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse anses ikke vesentlig tilsidesatt.

Ulemper ved å tillate tiltak langs sjø er i all hovedsak knyttet til presedens for slike tiltak og
begrensninger for allmennhetens tilgang til og ferdsel langs strandsonen. Omsøkte dispensasjon vil
etter kommunens vurdering i svært liten grad danne presedens for dispensasjoner for bygging langs
sjø utover den presedensen som allerede finnes i eksisterende tiltak i området. Området er boligområde
i kommuneplanen og det er flere større og mindre tiltak langs sjø på begge sider av omsøkte eiendom.
Pga terrenget er det i praksis svært begrenset mulighet for ferdsel langs sjø, men i den grad det er
mulig å gå langs strandsonen anses ikke omsøkte brygge være til hinder for dette.
Fordelen for tiltakshaver er at delvis utrast eldre steinbrygge erstattes med en mer praktisk trebrygge.
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og anbefaler at det gis
dispensasjon.

Karmøy kommune har her gjort en grundig vurdering av tiltaket og av området som tiltaket
skal etableres i. Vurderingene understøtter de argument som er fremsatt i
dispensasjonssøknaden og supplerer også med andre forhold som samlet fører til at
dispensasjon kan anbefales.
I vedtaket har derimot kommunen endret sitt standpunkt og slutter seg til den vurderingen
som er gjort av Fylkesmannen i Rogaland.
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Uttalen og vurderingene som FMRO har lagt til grunn er av ren prinsipiell karakter hvor det
konkrete tiltaket er vurdert med tre linjer. Utover dette er det vist til statlige retningslinjer,
reguleringsplanarbeid som ble varslet i 2016 (ikke realisert) og at eksisterende brygge på
naboeiendommen ikke ser ut for å ha vært på høring hos FMRO.
Kommunens vedtak er med andre ord ikke i tråd med de vurderinger og anbefalinger som er
gjort i forkant av vedtaket. Det er fortsatt en klar overvekt av fordeler mot de ulemper som
er knyttet til tiltaket og spørsmålet blir hva som skal veie tyngst. Man har forståelse for at
byggeforbudet i strandsonen skal praktiseres strengt, men statlige retningslinjer kan ikke
utelukkende legges til grunn i vurderingen av et hvert tiltak i strandsonen.
Alle saker skal vurderes ut fra en konkret vurdering og alle sider av saken må da tas med i
denne vurderingen.
I denne saken søkes det om en beskjeden brygge for å legge til rette for fortøyning av båt.
Eiendommen er en boligeiendom og ligger mellom Veavågen og Vestre Karmøyveg (FV47).
Det er etablert sti ned til sjøen og området fremstår allerede som privatisert- ref. tilsvarende
sti på naboeiendom og tidligere gitt tillatelse til å etablere en større brygge langs sjøen med
tilhørende flytebrygge.
Det er ikke gangveg langs eiendommene på denne siden av fylkesvegen og heller ikke
etablert fotgjengerovergang. Vegen er stekt trafikkert og det er tilnærmet utelukket å krysse
vegen til fots, spesielt for barn. Opphold på sørsiden av boligen er på grunn av støy og eksos
lite attraktivt for både voksne og barn.
Området mot nord og ned mot Veavågen er derfor mye brukt og tiltakshaver har stor glede
av området nede ved sjøen. Ved å legge til rette for fortøyning av båt vil man kunne ha
denne liggende store deler av året og på den måten slippe å starte bilen for å kjøre til
nærmeste havn. Fra et miljøperspektiv vil altså dette gi en positiv effekt.

Tidligere godkjent brygge og
flytebrygge på naboeiendommen

Tilnærmet
sammenhengende
bryggeanlegg og
naustbebyggelse

Etablerte brygger og
naustbebyggelse
Omsøkt tiltak
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Hvis man ser området i et større perspektiv vil man se at det er gjort flere ulike tiltak langs
sjø, på begge sider av sundet. Dette vil være både små og store tiltak, varierende fra enkle
brygger til større anlegg og naustbebyggelse. Sammenlignet med dette vil omsøkt brygge
være svært beskjeden og det fremstår som urimelig å avslå dette når man ser hva som
tidligere er godkjent i samme område.
Foto viser også at strandsonen ved omsøkt eiendom er alt annet enn «åpen og tilgjengelig»
slik Fylkesmannen hevder. Høydeforskjellen er stor (opplyst til ca. 25m fra KK) og området
består av kratt og trær som gjør det umulig å ta seg langs sjøen.
Fra sjøen vil brygga ligge inn i terrenget og vil i liten grad strekke seg ut i sjø. Dette sørger for
at tiltaket ikke medfører vesentlig endring eller opplevelse av strandlinjen.
Avslutningsvis vil vi gjøre noen tanker rundt de generelle hensyn som skal vektlegges ved
vurderingen av bruk og vern av strandsonen. Kommunen viser i denne saken til området er
mye brukt som rekreasjonsområde, med båtbruk, kajakkpadling langs strandsonen, fisking
og annen fritidsaktivitet.
Vil det da være en forutsetning at strandsonen er urørt, overvokst med kratt og uten
aktivitet eller livstegn for at man skal få en best mulig opplevelse- det seg være for
rekreasjon eller for å drive med sjørelaterte aktiviteter (?)
Eller vil det for noen være viktigere at det finnes byggverk, brygger osv. som er med på å
skape liv og røre, hvor aktiviteter langs sjøen bidrar til at man ønsker å ta f.eks. kajakkturen
akkurat her (?)
Ved at andre driver med aktiviteter i et område, åpner man også for at flere får muligheten
til å delta, og på den måten bidrar man til å åpne strandsonen for allmenheten.
Her kan man også vise til at brygger vil sikre til at man enklere kan ta seg på land om uhellet
skulle være ute mens man er på sjøen.
Vi understreker at dette ikke gjelder store brygger/ anlegg og mener det må skilles på dette
ved behandling av slike saker. Det fremstår som svært uheldig om alle tiltak, uansett
størrelse og omfang, skal avslås av prinsipielle årsaker. Her vil vi igjen minne om at det er gitt
tillatelser til både naustbebyggelse og anlegg i senere tid og dette vil fremstå som både
provoserende og urimelig ovenfor tiltakshaver.
Konklusjon
Kommunens avslag er i hovedsak basert på uttale fra Fylkesmannen i Rogaland som er av ren
prinsipiell karakter.
Ved vurdering av dette konkrete tiltaket vil det være en overvekt av fordeler og dette har
Karmøy kommune selv konkludert med i sin tidligere vurdering av saken.
Det vil være et vektig argument at hele området langs sjøen er lagt ut som
utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Som en del av arbeidet med planen har man
konkludert med at det ikke er hensiktsmessig med friområde her og hensynet til
strandsonen er allerede tilsidesatt.
Etter vår vurdering har ikke Fylkesmannen gjort særlige vurderinger av det konkrete tiltaket
og kun uttalt seg på generelt grunnlag om forhold knyttet til strandsonen. På bakgrunn av
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dette, og kommunens tidligere innstilling til saken, mener vi det blir feil at vedtaket
utelukkende baseres på denne uttalen.
Tiltakshaver har innrettet seg etter de tilbakemeldinger og anbefalinger kommunen har gitt
underveis i saksbehandlingen hvor tiltaket er redusert i både størrelse og omfang.
Man vil derfor på nytt understreke at avslaget fremstår som urimelig og ber Hovedutvalget
for tekniske saker om å gjøre en ny vurdering av saken.
Avslag av 05.03.20 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

05.03.2020
Karl Inge Stumo
19/6029-7
15037/20
GNR 70/84

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.
Vestre Karmøyveg, Ytre eide
70/84
Hans Gunnar Strand
Eskild Kvala AS
180/20

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §11-6 «Rettsvirkning av kommuneplanens
arealdel» jf kommuneplanens bestemmelse §8.1- byggeforbud nærmere sjø enn 50m i uregulerte
boligområder i kommuneplanen.
Søknaden gjelder brygge.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens §8.1-a byggeforbud nærmere sjø
enn 50m i uregulerte boligområder i kommuneplanen.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Etter kommunens vurdering vil hensynet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra bli
vesentlig tilsidesatt og forutsetningene for dispensasjon er ikke oppfylt.
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
Kommuneplan

: Bolig

I søknad:
Brygge ca 20 kvm (9m front mot sjø, varierende bredde)
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. Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke
er registrert prioriterte, truede eller nær truede arter i artskart, og for naturtyper er naturbase
sjekket ut. Karmøy kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det
ikke er naturkvaliteter i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registrering. Kravet i
nml. § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt.
I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises
effekter av omsøkte tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å
foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. Saksbehandler
har muntlig fått avklart at det ikke er ålegras på stedet fra kommunens naturforvalter.
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer.
Det foreligger uttale fra kulturseksjonen Fylkeskommunen (vedlagt)
Fylkesrådmannen har som sektormyndighet innenfor kulturminnevern vurdert omsøkt tiltak. Tiltaket
omfatter sjøareal, og saken er derfor oversendt til Stavanger maritime museum som rette fagmyndighet og
spesialist på maritime kulturminner. Stavanger maritime museum kjenner ikke til kulturhistoriske funn i
tiltaksområdet, og vurderer potensialet for funn av hittil ukjente freda
kulturminner eller skipsfunn som lavt. Vi har følgelig ingen merknader til omsøkte tiltak.
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 straks 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.
Det foreligger uttale fra Fylkesmannen i Rogaland som fraråder dispensasjon (vedlagt)
Vår vurdering
Ifølge Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Karmøy
kommune vurdert som et område
hvor presset på arealene i strandsonen er stort. Her skal byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8
praktiseres strengt. Det er flere boligeiendommer langs strandsonen. En dispensasjon vil derfor i prinsippet
åpne opp for en ytterligere utbygging i området. Dette kan
føre til en bit-for-bit nedbygging av strandsonen, noe som er uheldig i et område hvor strandsonen
fremstår som åpen og tilgjengelig. I 2016 ble det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for bolig og
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naust like i nærheten av omsøkte tiltak. Vi skrev i vår uttale at nye naust og brygger bør etableres som et
fellesanlegg i sammenheng med en større områdeplan. Behovet for småbåtanlegg bør avklares i overordnet
plan og ikke gjennom dispensasjonssaker. Det vises til at det ligger en flytebrygge på naboeiendommen. Vi
kan ikke se at den saken har vært på høring hos oss. Fylkesmannen ber kommunen om
å avklare hvorvidt flytebrygga er avklart etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven og eventuelt
vurdere videre oppfølging.
Konklusjon
Etter vår vurdering vil en dispensasjon gi en betydelig presedens for de andre eiendommene langs
strandsonen og tilsidesette hensynet
bak plan- og bygningsloven § 1-8. Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon.
Dispensasjoner
Omsøkte brygge er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanens §8.1-a:
«Bebyggelse med tilhørende innhegning kan ikke oppføres nærmere sjø enn 50 meter.»
Dispensasjonssøknad fra søker:
Omsøkt tiltak har en naturlig tilknytning til sjø og vil ikke medføre begrensning eller ulempe for bruk av
strandsonen. Brygga er ikke av stor størrelse og vil i hovedsak ligge i terrenget, hvor bryggekant ikke
etableres mer enn ca. 1 meter ut over sjø. Flytebryggen vil være for å sikre dybde, for fortøyning av båt.
(saksbehandler:flytebryggen er tatt ut av søknaden)
Man anser tiltaket til å være av beskjeden karakter og til ikke å sette intensjoner for bruk og vern av
strandsonen vesentlig til side. Brygga vil heller ikke være til hinder for ferdsel i sjø. Man viser til at det
tidligere er godkjent både brygge og flytebrygge på naboeiendommen og området vil således allerede være
privatisert. Strandsonen i dette området er lite hensiktsmessig og generelt vil det ikke være mulig for fri
ferdsel langs sjø. Tiltaket vil i så måte ikke medføre endringer eller være til hinder for allmennheten.
Opplevelsen av strandsonen, sett fra sjøen, vurderes heller ikke å bli vesentlig endret som følge av tiltaket.
Det er allerede etablert sti ned til sjøområdet og tiltaket vil ble etablert så skånsomt som mulig i forhold til
terreng og vegetasjon. Brygga vil være en naturlig fortsettelse av etablert bryggeanlegg på
naboeiendommen.
Etter en samlet vurdering anser man fordelene med dispensasjon til å være større enn ulempene og vilkår i
plan- og bygningslovens §19-2 vil være ivaretatt.

Kommunens vurdering:
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.
Det må først vurderes om hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. I strandsonen skal
det 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 størst press på arealene.
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Saksbehandler har vært på befaring. Etter kommunens vurdering vil hensynene bak
bestemmelsen bli vesentlig tilsidesatt. I dag ligger det mange boligeiendommer med ubebygd
strandlinje langs denne delen av Veavågen, med noen få mindre tiltak oppført tidligere
innimellom. Ved å gi dispensasjon for omsøkte tiltak vil det danne presedens for hele området og
bety en betydelig fortetting av strandsonen. Selv om tiltaket er av begrenset omfang har slike
tiltak også en privatiserende effekt. Veavågen er et mye bruk rekreasjonsområde, særlig
sommerstid med båtbruk, kajakkpadling langs strandsonen, fisking og annen fritidsaktivitet.
På bakgrunn av det ovenstående finner teknisk sjef at hensyn bak kommuneplanen blir vesentlig
tilsidesatt, samt at fordelene ikke er større enn ulempene. Vilkår for dispensasjon etter pbl. § 19-2
er dermed ikke oppfylt.
Vurdering og konklusjon
Søknad om tillatelse til brygge avslås, da kravene til dispensasjon etter Pbl §19-2 ikke anses
oppfylt. Hensynene bak kommuneplanens §8.1.a anses vesentlig tilsidesatt, og ulempene ved
privatisering for det konkrete området og muligheten for uheldig presedens anses som store.
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:
Hans Gunnar Strand, Vestre Karmøyveg 59, 4250 KOPERVIK
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59 Sentrum, 4001 STAVANGER
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/6029-7

Gnr/bnr: 70/84

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

TILTAK

Gebyrpunkt

Areal

Faktor

Sats

Gebyr

Brygge

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Dispensasjon
Midl. brukstillatelse
Igangsettingstillatelse
Ferdigattest

4730

Gebyrpunkt

Areal

Faktor

Sats

8650

DELSUM
TILLEGGSGEBYR
Timearbeid

Gebyr

13 380

Gebyrpunkt

REFUSJON

Ant. timer

Timesats

Gebyr

Tot. gebyrGebyrpunkt

min. sats

Prosentsats

Saksbehandlingstid

TOTALT GEBYR

Beløp
13 380

0

For mer informasjon, se gjerne www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/
05.03.2020

dato
Karl Inge Stumo

saksbehandler
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Seksjon for kulturarv

Deres referanse:

Karmøy kommune
Rådhuset, postboks 167
4291 Kopervik

19/6029-4
Dato: 21.02.2020
Saksnr.: 2020/15897
Dok.nr.: 5
Saksbehandler:
Marianne Enoksen

Karmøy kommune - gnr 70 bnr 84 - dispensasjon - brygge med utrigger søknad - kopi av brev til Fylkesmannen i Rogaland
Vi viser til ovennevnte sak, mottatt her 23.01.20. Saken gjelder søknad om dispensasjon fra
kommuneplanen for å etablere brygge med utrigger innenfor gnr. 70, bnr. 84 i Karmøy kommune.
Fylkesrådmannen har som sektormyndighet innenfor kulturminnevern vurdert omsøkt tiltak. Tiltaket
omfatter sjøareal, og saken er derfor oversendt til Stavanger maritime museum som rette
fagmyndighet og spesialist på maritime kulturminner.
Stavanger maritime museum kjenner ikke til kulturhistoriske funn i tiltaksområdet, og vurderer
potensialet for funn av hittil ukjente freda kulturminner eller skipsfunn som lavt. Vi har følgelig
ingen merknader til omsøkte tiltak.
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 straks
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.

Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

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

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001
Stavanger

T 51 51 66 00
E firmapost@rogfk.no
Org.nr. 971045698

www.rogfk.no

Vår dato:

Vår ref:

05.02.2020

2020/1573

Deres dato:

Deres ref:

30.01.2020

19/6029-4

Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - dispensasjon for utlegging av brygge med utrigger, 70/84 Karmøy
Vi viser til brev datert 30.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon for utlegging av brygge med utrigger på eiendom 70/84 i
Karmøy kommune. Tiltaket krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Området på land
er avsatt til bolig i kommuneplanen.
Vår vurdering
Ifølge Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er Karmøy
kommune vurdert som et område hvor presset på arealene i strandsonen er stort. Her skal
byggeforbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 praktiseres strengt.
Det er flere boligeiendommer langs strandsonen. En dispensasjon vil derfor i prinsippet åpne opp
for en ytterligere utbygging i området. Dette kan føre til en bit-for-bit nedbygging av strandsonen,
noe som er uheldig i et område hvor strandsonen fremstår som åpen og tilgjengelig.
I 2016 ble det varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for bolig og naust like i nærheten av
omsøkte tiltak. Vi skrev i vår uttale at nye naust og brygger bør etableres som et fellesanlegg i
sammenheng med en større områdeplan. Behovet for småbåtanlegg bør avklares i overordnet plan
og ikke gjennom dispensasjonssaker.
Det vises til at det ligger en flytebrygge på naboeiendommen. Vi kan ikke se at den saken har vært på
høring hos oss. Fylkesmannen ber kommunen om å avklare hvorvidt flytebrygga er avklart etter
plan- og bygningsloven og forurensningsloven og eventuelt vurdere videre oppfølging.
Konklusjon
Etter vår vurdering vil en dispensasjon gi en betydelig presedens for de andre eiendommene langs
strandsonen og tilsidesette hensynet bak plan- og bygningsloven § 1-8. Fylkesmannen fraråder at
det gis dispensasjon.
Vi minner at som uttaleinstans skal vi ha endelig vedtak tilsendt.

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

Fra: Olav Liknes <olav@eskildkvala.no>
Sendt: fredag 10. januar 2020 09.50
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Byggesak‐ Saksnr. 19/6029
Hei
Viser til telefonsamtaler og foreløpig svar av 13.12.19.
Tiltaket er nå justert i hht de tilbakemeldinger som er gitt
Flytebrygge utgår og er nå erstattet av utrigger
Brygge mot land er redusert i størrelse, både bredde og lengde
Allerede opparbeidet veg fra boligen og ned til sjøen vil bli tilbakeført til sti/ gangveg. «Vegen» er i dag gruset, og laget
for tilkomst med ATV, men vil nå bli sådd til slik at terrenget gror tilbake rundt/ langs stien. Dette vil bli tilbakeført
etter at brygge er etablert (ved godkjenning av tiltaket)
Bryggen etableres på stedlige steinmasser i sjøkanten og forankres i betongfundamenter på land
Med vennlig hilsen

Olav Liknes
EskildKvala

Adresse:
Telefon:
Mobil:
E‐ post:

Postboks 155, 4291 Kopervik
52842323
905 84 046
olav@eskildkvala.no

17.10.2019 20:57:47 AR340252293

Søknad om ramme llatelse
e er plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Søknaden gjelder
EIENDOM/BYGGESTED
Gnr

Bnr

Festenr

70

84

0

Kommune

Karmøy

Adresse

Vestre Karmøyveg 59, 4250 Kopervik

Seksjonsnr

TILTAKETS ART OG BRUK
Tiltakstype:

Ny anlegg/konstruksjon

Næringsgruppe:

Y

Annet som ikke er næring

Anleggstype:

Brygger

Formål:

Annet

Beskrivelse av bruk:

Brygge og ﬂytebrygge

TILTAKSHAVER
Navn

Hans Gunnar Strand

Telefon
Mobiltelefon

473 95 440

E-postadresse

hansgstrand@gmail.com

Adresse

Vestre Karmøyveg 59, 4250 KOPERVIK

17.10.2019 20:57:47 AR340252293

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?

Nei

17.10.2019 20:57:47 AR340252293

VARSLING

FØLGEBREV
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:
Etablering av brygge og ﬂytebrygge
REDEGJØRELSE:
Brygge langs sjø med et areal på ca. 50m², lagt inn i terrenget.
Brygge vil ikke gå særlig mer enn ca. 1m ut i sjø.
Flytebrygge på 3x5m.
Eiendommen ligger i boligområde i kommuneplanen, med byggeforbud nærmere sjø enn 50m.
Tiltaket be nger dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser pkt. 8.1.
Tiltaket må vurderes av havnemyndigheter og evt. Fiskeridirektoratet.
Eksisterende s fra ltakshavers bolig skal ny es som adkomst l brygga.
Brygge vil være i terreng og regnes ikke med i tomteutny elsen.

SØKNAD OM DISPENSASJON
Det søkes om dispensasjon fra:
Arealplaner

Begrunnelse
Plan- og bygningslovens §11-6 vedrørende virkning av kommuneplan, herunder kommuneplanens bestemmelser
pkt. 8.1 vedrørende byggeforbud nærmere sjø enn 50m.
Se vedlegg
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Arealdisponering
PLANSTATUS MV.
Type Plan

Arealdel av kommuneplan

Navn på plan

Kommuneplan Karmøy kommune 2014-2023

Reguleringsformål

Boligområde

Beregningsregel angi i gjeldende plan

%BYA

2

TOMTEAREALET
2 393,8 m²

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

0 m²

+ Areal som skal legges l

0 m²
2 393,8 m²

= Beregnet tomteareal

BEBYGGELSEN
957,52 m²

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse

240 m²

- Areal som skal rives

0 m²

+ Areal ny bebyggelse

0 m²

+ Parkeringsareal

0 m²

= Sum areal

240 m²

GRAD AV UTNYTTING
Beregnet grad av utny ng

10,03 %

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:
Flom (TEK § 7-2)

Ja

Sikkerhetsklasse F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

Skred (TEK § 7-3)

Nei

Andre natur og miljøforhold (pbl § 28-1)

Nei
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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
3

17.10.2019 20:57:47 AR340252293

40 %

Grad av utny ng iht. gjeldende plan

dersom det gis urik ge opplysninger.
17.10.2019 20:57:47 AR340252293

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

17.10.2019 20:57:47 AR340252293
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B1
Karmøy kommune
Sektor areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Kommuneplan:

Gnr. 70 bnr. 84 – Vestre Karmøyveg 59, 4250 Kopervik
Ikke regulert
Boligområde

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

Plan- og bygningslovens §11-6 vedrørende virkning av kommuneplan, herunder
kommuneplanens bestemmelser pkt. 8.1 vedrørende byggeforbud nærmere enn 50m fra
sjø

Omsøkt tiltak er etablering av brygge langs sjø, samt ny flytebrygge.
Det er etablert sti ned til sjøen og det skal ikke gjøres tiltak i terreng utover ny brygge.
Omsøkt tiltak har en naturlig tilknytning til sjø og vil ikke medføre begrensning eller ulempe
for bruk av strandsonen. Brygga er ikke av stor størrelse og vil i hovedsak ligge i terrenget,
hvor bryggekant ikke etableres mer enn ca. 1 meter ut over sjø.
Flytebryggen vil være for å sikre dybde, for fortøyning av båt.
Man anser tiltaket til å være av beskjeden karakter og til ikke å sette intensjoner for bruk og
vern av strandsonen vesentlig til side. Brygga vil heller ikke være til hinder for ferdsel i sjø.
Man viser til at det tidligere er godkjent både brygge og flytebrygge på naboeiendommen og
området vil således allerede være privatisert.
Strandsonen i dette området er lite hensiktsmessig og generelt vil det ikke være mulig for fri
ferdsel langs sjø. Tiltaket vil i så måte ikke medføre endringer eller være til hinder for
allmennheten.
Opplevelsen av strandsonen, sett fra sjøen, vurderes heller ikke å bli vesentlig endret som
følge av tiltaket. Det er allerede etablert sti ned til sjøområdet og tiltaket vil ble etablert så
skånsomt som mulig i forhold til terreng og vegetasjon. Brygga vil være en naturlig
fortsettelse av etablert bryggeanlegg på naboeiendommen.
Etter en samlet vurdering anser man fordelene med dispensasjon til å være større enn
ulempene og vilkår i plan- og bygningslovens §19-2 vil være ivaretatt.
Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes
Prosjekt 7310-19

17.10.2019
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SAKSPROTOKOLL - 70/84 - VESTRE KARMØYVEG, YTRE EIDE.
BRYGGE OG FLYTEBRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 55/20
Behandling:
Storesund (Ap) foreslo følgende tillegg:
Som innstillingen, men med henstilling om å søke området omdisponert i kommuneplanen eller få
utarbeidet reguleringsplan.
Davidsen (H) fremmet følgende forslag:
I medhold av plan- og bygningsloven §19-2 gis dispensasjon fra samme lovs §11-6 «rettsvirkning av
kommuneplanens arealdel» jf. Kommuneplanens bestemmelse §8-1 byggeforbud nærmere sjø enn 50 m i
uregulerte boligområder i kommuneplanen.
Tiltaket er nå justert, ref. mail fra Olav Liknes i E. Kvala, datert 10. januar 2020.
 flytebrygge utgår, erstattes av utrigger
 Brygge mot land er redusert, både i bredde og lengde. Bryggen etableres på stedlige steinmasser i
sjøkanten og forankres i betongfundamenter på land.
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 stemmer (H 2, Ap 1 (Johannessen) KL 1) for
Davidsens forslag
Storesunds tilleggsforslag vedtatt med 6 stemmer mot 3 (H 2, KL 1).

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 180/20.
Hovedutvalg teknisk og miljø henstiller om å søke området omdisponert i kommuneplanen eller
få utarbeidet reguleringsplan.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/5267

Arkiv: GNR 57/92
Sign:

Dato:

Utvalg:

Delegert vedtak
Hovedutvalg teknisk og miljø

08.11.2019
19.05.2020

57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV GRUNNEIENDOM MED
OPPMÅLINGSFORRETNING - KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 714/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 714/19 ble det gitt tillatelse til deling av et tilleggsareal på ca. 15 m² . Tillatelsen
ble påklaget av nabo, gnr./bnr. 57/90.
Klagen:
Klagen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:



«Brev fra advokat formidles som del av klagen»
«I brevet fra kommunen formidles det at fradelingen ikke vil føre til endrede forhold i henhold til
bruken av arealet og at fradelingen ikke vil berøre særlige naturinteresser. Dette stemmer ikke med
de faktiske forholdene. Det aktuelle området, som har vært okkupert av eier av gnr./bnr. 57/91, er i
okkuperingsårene omgjort fra en gammel viktig ferdselsåre og deler av offentlig byggegrunn til et
moderne hageanlegg beplantet med ikke-autentiske moderne hagebusker og med moderne skiferheller
nedlagt på bakken. Det betyr at det alt vesentlige av arealet som nå er fradelt er en viktig, gammel
ferdselsåre mellom bakeriet i kjelleren til Søragadå 13 og sjøen så vel som åpen for almen ferdsel. De
gamle trappetrinnene i naturstein ligger fortsatt godt synlig i skråningen og gir tydelige tegn på at
dette smauet var ca 2 meter bredt i hele lengden fra husveggen til Søragadå 13 langs husveggen
mot nord på Nornes 12. Den gamle ferdselsåren vises også på bilder som vi tidligere har fremlagt i
denne saken.»
 I brevet fra kommunen formidles det at kommuneantikvaren ikke hadde innsigelser. Vi har nå vært i
kontakt med kommuneantikvar, se vedlagte mailkorrespondanse. Hun formidler der at saken ikke
var tilstrekkelig opplyst for henne da hun ble bedt om å gi en uttalelse. Hun har formidlet at hun da
ikke var gjort oppmerksom på at ca. 2/3 av det aktuelle arealet faktisk var en gammel, viktig
ferdselsåre. Som mailkorrespondansen viser vil hun sette seg bedre inn i saken.»
 «I brevet fra kommunen formidles det videre at tiltaket ikke vil medføre negative miljøessige
konsekvenser og at Fylkesmannen gjør oppmerksom på eventuelle tiltak på eiendommen må være i
samsvar med Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø. Teknisk etat sin argumentasjon
om at vi har fått en ny vei som skal kunne erstatte vår direkte tilgang til sjø via den gamle
ferdselsåren, er etter vår kulturhistoriske oppfatning en meningsløs argumentasjon. Vi mener en
slik holdning fra kommunens side gir adgang til rasering av viktige kulturminner. Som et eksempel
kan vi jo se for oss at vi, i stedet for å restaurere vinduer kan erstatte disse med nye vedlikeholdsfrie
plastvinduer med termopanvinduer. Det vil være godt for bomiljøet, de vil gi mindre trekk og vil
også gi bedre utnyttelse av varmen innvendig, men det vil rasere kulturminnet slik det skal
fremstå. Vi kan ikke se at slike holdninger og handlinger i tråd med Fylkesmannens pålegg om at
tiltak skal være i samsvar med fredningen av Skudeneshavn kulturmiljø. Å slette en gammel
ferdselsåre som har vært åpen for almen ferdsel i langt over 100 år til fordel for en moderne privat
hage er etter vår oppfatning vandalisme og sletting av kulturminner. Fredningsplanen pålegger
grunneiere vedlikehold. Vi vurderer det derfor som vandalisme fra kommunens side dersom
eiendommen selges eller slås sammen med gnr./bnr. 57/91 uten at kommunen samtidig krever at
området skal vedlikeholdes som den unike ferdselsåren det en gang var, åpent for fri, almen ferdsel.»
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.

Tilsvar fra søker:
Klagen er oversendt Karmøy kommune v/sektor eiendom som er hjemmelshaver til omsøkte
tilleggsareal, og søker i saken. Dette i medhold av forvaltningsloven (fvl.) § 33. Sektor eiendom
har på bakgrunn av klagen innhentet ny uttale fra Rogaland Fylkeskommune v/seksjon
kulturarv. Ny uttale forelå 27.01.2020.
Uttale Rogaland fylkeskommune seksjon kulturarv datert 27.01.2020.
«Karmøy kommune ba i begynnelsen av 2019 om en kort uttale fra fylkesrådmannen vedrørende salg av en
del av en kommunal eiendom innenfor kulturmiljøfredningsområdet i Skudeneshavn. Eiendommen ligger
ved gaten Nordnes i sone A i fredningsområdet. Kjøper er Valborg Godal Vold, eier av eiendommen med
gårds- og bruksnummer 57/91 (Nordnes 12). Fylkesrådmannen hadde i brev av 11.04.19 ingen merknader
til saken, da fredningen i utgangspunktet ikke regulerer kjøp og salg av eiendom. Fylkesrådmannen gjorde
likevel oppmerksom på at eventuelle tiltak på eiendommen måtte være i samsvar med Forskrift om fredning
av Skudeneshavn kulturmiljø.
I etterkant av dette har en av naboene engasjert advokatfirmaet Rekve Pleym for å stoppe
eiendomsoverdragelsen. Advokaten argumenterer med at et salg av eiendommen vil kunne medføre at
adkomsten til smauet mellom Nordnes 12 og Søragadå 13, og en kjellerdør inn til Søragadå 13, vil kunne
stenges. I tillegg mener advokaten at tomten bedre kan utnyttes til f.eks. søppelhåndteringsplass, lekeplass
eller ladeplass for besøkende elbiler.
Karmøy kommune har bedt Rogaland fylkeskommune vurdere saken igjen og komme med en ny uttale.
Rogaland fylkeskommune, representert ved rådgiver Marianne Seim Abrahamsen og rådgiver Signe
Oddbjørg Råen befarte eiendommen sammen med kommunen den 12. desember 2019.
Fylkesrådmannens vurdering er at opplysningene i brev fra advokatfirmaet Rekve Pleym datert 07.08.19 og
30.08.19 ikke endrer omstendighetene i saken. Fylkesrådmannens oppfatning er at eiendomsoverdragelsen
ikke blir regulert av fredningsforskriften og heller ikke behøver dispensasjon fra kulturminneloven.
Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger til at kommunen selger en del av en kommunal eiendom
til grunneier av eiendommen med gårds- og bruksnummer 57/91. Fylkesrådmannen understreker igjen at
eventuelle tiltak på tomten må være i overensstemmelse med Forskrift om fredning av Skudeneshavn
kulturmiljø.»
Uttale fra kommuneantikvar:
«Viser til henvendelse og befaring 12.12.19 sammen med eiendomsavdeling og Rogaland fylkeskommunes
kulturarvseksjon.
Saken om deling og salg av dette arealet faller utenfor kommuneantikvarens arbeidsoppgaver. Delingen
fører ikke til fysiske endringer. Det må opplyses om at arealet er underlagt reguleringsplan med formål vern
og kulturmiljøfredning med fredningsforskrift.»

Vurdering:
Fradeling av tilleggsareal er søknadpliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1
bokstav m).
Søknaden omfatter et tilleggsareal på 15 m² som skal fradeles kommunal eiendom gnr./bnr. 57/92
og legges til boligeiendom 57/91. Omsøkte eiendom er omfattet av reguleringsplan nr. 113 –

Gamle Skudeneshavn – godkjent 29.09.1976. Omsøkte tilleggsareal er regulert til bolig –bevaring,
samme formål som eiendommen det skal legges til er omfattet av. Eiendommen er også omfattet
av Forskrift om fredning av Skudeneshavn.
I klagen fremkommer det i hovedsak at arealet som er fradelt er en gammel, viktig ferdselsåre, og
at det er vandalisme og sletting av kulturminner.
Kommunalsjef teknisk viser til pbl. § 21-4 første ledd der det fremkommer følgende:
«Når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi
tillatelse til tiltaket dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.»
Dette innebærer at kommunen plikter å gi en tillatelse til et omsøkt tiltak dersom det ikke er i
strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven eller forskrift. I denne saken er eiendommen
regulert til boligformål, og det er ikke planbestemmelser som tilsier at omsøkte fradeling ikke
kan tillates. Fredningsforskriften omfatter ikke fradeling, og den er dermed ikke aktuell i denne
saken. Kommunalsjef teknisk forholder seg til at den kulturfaglige kompetansen som har uttalt
seg til saken, Rogaland fylkeskommune og kommuneantikvar, ikke har merknader til saken.
Kommunen kan dermed ikke se at det foreligger hjemmel til å avslå omsøkte fradeling. Det
presiseres at tilleggsarealet er svært lite, kun 15 m², og at eiendommen det skal legges til må
forholde seg til både planbestemmelser og fredningsforskriften ved evt. fremtidige tiltak.
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. 714/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage på vedtak
2. Ny uttale fra Rogaland fylkeskommune datert 27.01.2020
3. Delingstillatelse
4. Situasjonskart
5. Naboprotest med tilsvar
6. Søknad om deling
7. Uttale Rogaland Fylkeskommune datert 11.04.2019
8. Oversiktskart

Seksjon for kulturarv

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

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

27.01.2020
2020/12738
1
Øyvind Malmin

NY UTTALE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE I FORBINDELSE MED SALG AV
KOMMUNAL EIENDOM I SKUDENESHAVN
Karmøy kommune ba i begynnelsen av 2019 om en kort uttale fra fylkesrådmannen
vedrørende salg av en del av en kommunal eiendom innenfor kulturmiljøfredningsområdet
i Skudeneshavn. Eiendommen ligger ved gaten Nordnes i sone A i fredningsområdet.
Kjøper er Valborg Godal Vold, eier av eiendommen med gårds- og bruksnummer 57/91
(Nordnes 12). Fylkesrådmannen hadde i brev av 11.04.19 ingen merknader til saken, da
fredningen i utgangspunktet ikke regulerer kjøp og salg av eiendom. Fylkesrådmannen
gjorde likevel oppmerksom på at eventuelle tiltak på eiendommen måtte være i samsvar
med Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø.
I etterkant av dette har en av naboene engasjert advokatfirmaet Rekve Pleym for å stoppe
eiendomsoverdragelsen. Advokaten argumenterer med at et salg av eiendommen vil
kunne medføre at adkomsten til smauet mellom Nordnes 12 og Søragadå 13, og en
kjellerdør inn til Søragadå 13, vil kunne stenges. I tillegg mener advokaten at tomten bedre
kan utnyttes til f.eks. søppelhåndteringsplass, lekeplass eller ladeplass for besøkende
elbiler.
Karmøy kommune har bedt Rogaland fylkeskommune vurdere saken igjen og komme med
en ny uttale. Rogaland fylkeskommune, representert ved rådgiver Marianne Seim
Abrahamsen og rådgiver Signe Oddbjørg Råen befarte eiendommen sammen med
kommunen den 12. desember 2019.
Fylkesrådmannens vurdering er at opplysningene i brev fra advokatfirmaet Rekve Pleym
datert 07.08.19 og 30.08.19 ikke endrer omstendighetene i saken. Fylkesrådmannens
oppfatning er at eiendomsoverdragelsen ikke blir regulert av fredningsforskriften og heller
ikke behøver dispensasjon fra kulturminneloven. Rogaland fylkeskommune har ingen
innvendinger til at kommunen selger en del av en kommunal eiendom til grunneier av
eiendommen med gårds- og bruksnummer 57/91. Fylkesrådmannen understreker igjen at
eventuelle tiltak på tomten må være i overensstemmelse med Forskrift om fredning av
Skudeneshavn kulturmiljø.

Postadresse
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse
Arkitekt Eckhoffs gate 1
Stavanger

Telefon
51 51 66 00

Bankgiro:
E-post:
Internett:
Organisasjonsnr.:

firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no
971045698

Med hilsen
Kate I. J. Syvertsen
seksjonssjef
Øyvind Malmin
rådgiver
Kopi til:
EK VEKST AS
REKVE, PLEYM & CO DA
Valborg Godal Vold
RIKSANTIKVAREN

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

teknisk etat

Karmøy Kommune
Postboks 167

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

4291 KOPERVIK

11.11.2019
Edvard Hausken
19/5267-7
58708/19
GNR 57/92

TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM
Karmøy kommune godkjenner søknad om fradeling. Søknaden regnes fullstendig fra 18.10.19

Adresse:
Gnr/Bnr:
Rekvirent:
Hjemmelshaver:
Saken er behandlet som delegert sak nr.

57/92
Karmøy Kommune
Karmøy Kommune
714/19

VEDTAK
I medhold av § 26-1, jf. §§ 20-1 bokstav m) og 12-4 i plan- og bygningsloven, godkjennes fradeling
av 15 m2 fra gnr./bnr. 57/92 slik det er søkt om, jfr. utredning og vurdering av saken.
Tillatelsen gis på følgende vilkår
1. Fradelt tilleggsareal fra gnr./bnr. 57/92 skal sammenslås med gnr./bnr 57/91, jfr.
innkommet krav om sammenslåing.

Sektor areal og byggesak behandlet denne sak etter myndighet tildelt sektoren.
Delingstillatelsen gjelder i 3 år. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato.

Med hilsen
Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef

Edvard Hausken
saksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Valborg Godal Vold, Svaneveien 15, 1187 OSLO
Ek Vekst AS, Postboks 157, 4297 SKUDENESHAVN
Rekve, Pleym & Co DA, Postboks 520, 9255 TROMSØ

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

TILLATELSE TIL DELING AV GRUNNEIENDOM GNR/BNR 57/92
Saksfremstilling
Karmøy kommune v/ eiendomsavdelingen søker om fradeling av et tilleggsareal på ca. 15 m² fra
gnr/bnr 57/92. Arealet er regulert til bolig/bevaring. Fradelingen gjennomføres for å få en bedre
eiendomsarrondering. Fradelingen vil ikke føre til endrede forhold i henhold til bruken av
arealet. Det er regulert byggegrense mot sjø i gjeldende kommunedelplan.
Kommuneplan
Kommuneplan nr.: 670
Kommunedelplan
Kommunedelplan nr.: 675
Regulering
Reguleringsplan nr.: R – 113 – Reguleringsplan for gamle Skudeneshavn.
Tekniske anlegg
Vann og avløp: Ingen endringer
Atkomst
: Ingen endringer.
Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Fradelingen er omsøkt på areal som har vært til dels bebygd og til dels opparbeidet. Fradelingen
vil ikke berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative
miljømessige konsekvenser.
Nabomerknader
Advokatfirma Rekve Pleym har, på vegne av eier av naboeiendommen Søragadå 13 kommet med
følgende merknad til søknaden:
Reguleringsmessige forhold.
Både brannstasjonstomten, Nordnes 12 (gnr 57 bnr 91) og Søragadå 13 (gnr 57 bnr 90) ligger innenfor
reguleringsplanen for Gamle Skudeneshavn og i vernesone A. Det er eget regelverk for tiltak innenfor
denne vernesonen og riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune skal varsles. Et eventuelt salg av den
gamle brannstasjonstomten bør derfor ikke gjennomføres uten at fylkeskonservatoren og riksantikvaren er
varslet.
Så vidt jeg kan se er sådant varsel ikke gitt, og et eventuelt salg bør derfor ikke gjennomføres før det
foreligger uttalelse fra disse instanser.
1.2. På reguleringsplanen for Gamle Skudeneshavn er arealformålet for brannstasjonstomten
markert som «Offentlig bebyggelse».
Brannstasjonstomten og Søragadå 13 grenser inn til reguleringsplanen for «Korneliusholmen - plan 132».
Begge de involverte eiendommene ligger imidlertid ikke innenfor denne planen, men - som nevnt ovenfor innenfor reguleringsplanen for Gamle Skudeneshavn, plan 113. Jeg nevner dette særskilt fordi
reguleringsplan Komeliusholmen har vært trukket frem under behandlingen av denne saken, og det er
derfor påtrengende å understreke at det er reguleringsplanen for Gamle Skudeneshavn som er grunnlaget
for behandlingen av søknaden om salg av den gamle brannstasjonstomten til eiendommen Nordnes 12.
1.3. Som nevnt ovenfor er den gamle brannstasjonstomten regulert til «offentlig bebyggelse».
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Eier av Nordnes 12 akter ikke å tilegne seg brannstasjonstomten til dette formål, men til
formål privat eiendom, trolig utvidelse av egen tomt og til hageareal. Dette er i strid med
reguleringsplanens formål, og kan derfor ikke gjennomføres uten at det i tilfelle foretas en
reguleringsendring.
En annen sak er at Nordnes 12 allerede - og trolig uten hjemmel - har tatt den gamle
brannstasjonstomten i bruk til hageformål, og således tiltatt seg en rett i strid med
reguleringsplanens formålsbestemmelse.
1.4. Eier av Søragadå 13 er sterkt imot at den gamle brannstasjonstomten skal privatiseres.
Tomten er meget velegnet til flere tiltak som Karmøy kommune kan iaktta som samfunnsnyttig,
og som det er særlig behov for i Gamle Skudeneshavn. EK Vekst AS trekker frem
et påtrengende behov for en søppelhåndteringsplass, og som vil være til stor nytte for den
lokale befolkningen i området, og ikke minst det tiltakende antall turister og besøkende.
Et annet alternativ som trekkes frem er lekeplass eller ladeplass for besøkende elbiler noe det etter hvert er blitt et påtrengende behov for i Gamle Skudeneshavn.
Det er således en samfunnsmessig svært dårlig ide å la et attraktivt offentlig areal bli
privatisert som et salg vil medføre.
2. Vegadkomst.
Mellom gnr 57 bnr 90 og gnr 57 bnr 91 og over den gamle brannstasjonstomten går en gammel
adkomstveg som også går mellom bebyggelsen i området for øvrig.
Kartutsnitt som viser de aktuelle eiendommer og smauet mellom eiendommene. Skisse utarbeidet av EK
Vekst AS. Ved salg av brannstasjonstomten til privat formål vil adkomsten til smauet kunne stenges,
hvilket vil være i strid med private eiendommers bruk av smauet og likeledes allmennhetens. Kommunen
kan ikke være tjent med å legge til rette for slik stengsel som et salg ville kunne innebære. I denne
sammenheng bør kommunen også iaktta behandlingen og avgjørelsen i sak nr 32/19 for Hovedutvalget
teknisk og miljø datert 09.04.2019. Hovedutvalget vedtok - mot iherdige protester fra blant annet Nordnes
12 v/ Valborg Godal Vold å tillate EK Vekst AS å benytte dør mot smauet fra minipuben Tidens Minde
som biadkomst. Denne saken er ennå ikke endelig avgjort fordi blant annet Valborg Godal Vold, som eier av
Nordnes 12, har påklaget avgjørelsen til Fylkesmannen, og det samme har en annen tilstøtende nabo gjort Berit og Per Gunnar Nordnes.
Denne saken illustrerer et ønske om aprivatisere en gammel tradisjonell ferdsel og re - gangveg - og som
kommunen bør være oppmerksom på i relasjon til formålet med det ønskede kjøpet av den gamle
brannstasjonstomten.
3. Privatrettslige forhold.
Søragadå 13 har fra gammelt hatt adkomst inn til sin kjeller i øvre enden av brannstasjonstomten og mot
den gamle gangvegtrasen nevnt ovenfor.
Søkers kommentarer
Kommunens eiendomsavdeling har som rekvirent kommentert merknaden med følgende:
Vedrørende salg av den gamle brannstasjonstomten i Skudeneshavn.
Viser til brev datert 07.08.2019 vedrørende salg av den gamle brannstasjonstomten i Gamle
Skudeneshavn til Valborg Godal Vold- eier av Nordnes 12, 4280 Skudeneshavn. Av brevet
fremgår det at EK Vekst AS stiller seg avvisende til at den gamle brannstasjonstomten skal selges
til eieren av Nordnes 12. Det gjøres oppmerksom på at dette brevet ikke er en del av saksbehandlingen i
forbindelse med søknad om fradeling av det aktuelle arealet. Det er kommunens forvaltningsavdeling som
har ansvar for saksbehandlingen i forbindelse med fradelingssøknader.
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I det følgende kommenteres de merknader som fremgår av brevet:
1. Vedrørende reguleringsmessige forhold
I forbindelse med at kommunen mottok forespørsel fra Vold om å få kjøpe det aktuelle arealet
som tilleggsareal til sin boligtomt, ble kommuneantikvaren konferert. Kommuneantikvaren
hadde ingen innsigelser eller merknader til salg av det aktuelle arealet. Fylkesrådmannen ble også bedt om å
gi en uttale vedrørende salg av en del av en kommunal eiendom innenfor fredningsområdet i
Skudeneshavn. Fylkesrådmannen hadde ingen merknader i saken.
- Bilag 1: Uttale fra Rogaland fylkeskommune: Salg av kommunal eiendom i Karmøy
kommune, datert 11.04.2019.
I deres brev vises det til at arealformålet for brannstasjonstomten er markert som «Offentlig
bebyggelse».
Det aktuelle arealet er regulert til boligformål. På kartet som dine klienter har mottatt av Karmøy
kommune, så er det aktuelle arealet markert rødt for å vise hvilket areal det var tale om, og det er
således ikke riktig at det er regulert til offentlig bebyggelse. Det vises til vedlagt kart. Salg av det
aktuelle arealet er følgelig ikke i strid med reguleringsplanen formål, og det foreligger ikke
grunnlag for reguleringsendring.
- Bilag 2: Reguleringskart
Det er riktig at Søragadå 13 og Nordnes 12 ligger innenfor reguleringsplanen for Gamle
Skudeneshavn, plan 113. I fradelingssøknaden er reguleringsplanen for Korneliusholmen
(plan 132) nevnt fordi eiendommen grenser til plan 132, og arealet som er regulert til parkering er
innenfor plan 132. Karmøy kommune er således godt kjent med at det er reguleringsplanen for
Gamle Skudeneshavn som er gjeldende for det aktuelle arealet.
Av brevet fremgår det at Nordnes 12 allerede - og trolig uten hjemmel - har tatt den gamle
brannstasjonstomten i bruk til hageformål, og således tillatt seg en rett i strid med
reguleringsplanens formålsbestemmelse. Merknaden er forelagt eier av Nordnes 12 som har
sendt kommunen en skriftlig tilbakemelding hvor det vises til en muntlig avtale om disponering
av området med kommunen tilbake til BO-tallet. Som nevnt ovenfor er heller ikke bruken i strid
med reguleringsplanens arealformål.
Karmøy kommune har vurdert arealet som uegnet for søppelhåndtering/lekeplass/ladestasjon.
Dette begrunnes i arealets beliggenhet i terrenget. Karmøy kommune vil også påpeke at omsøkt
areal er på ca. 10-15 m2.
2. Vedrørende veg-adkomst
Karmøy kommune vil presisere at den omtalte adkomstveien ikke vil bli berørt av fradelingen og
salget. Det vises til vedlagt kart. Det skraverte området representerer det arealet som er søkt
fradelt, og som kartet viser så vil fradelt areal gå parallelt med husveggen til Nordnes 12. Det
innebærer at arealet som representerer adkomsten til smauet ikke inngår i det arealet som er søkt
fradelt.
- Bilag 3: Kart over areal som er søkt fradelt
3. Vedrørende privatrettslige forhold
Som nevnt ovenfor så vil ikke adkomstveien bli berørt av fradelingen.
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4. Subsidiært
Arealet i nordre hjørnet omfattes ikke av fradelingen, og Karmøy kommune kan derfor ikke se at forholdene
tilsier at tinglysning er nødvendig.
Merknad og tilsvar vedlegges saken.
Kommunens kommentar til merknad
Kommunen viser til plan- og bygningsloven § 21-7 der det fastslås følgende: «Når søknaden er
fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse til
tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.»
Dette innebærer at kommunen plikter å gi en tillatelse til et omsøkt tiltak dersom det ikke er i
strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven. I denne saken er eiendommen regulert til
boligformål og i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser samt fylkesrådmannen har
ingen innvendinger mot omsøkt fradeling. Nabomerknad tas dermed ikke til følge.
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer.
UTTALE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE: SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I
KARMØY KOMMUNE
Karmøy kommune har bedt fylkesrådmannen om en kort uttale vedrørende salg av en del av en kommunal
eiendom innenfor fredningsområdet i Skudeneshavn. Eiendommen ligger ved gaten Nordnes i sone A i
kulturmiljøfredningsområdet. Kjøper er eiendommen med gårds- og bruksnummer 57/91 (Nordnes 12).
Salg av eiendom reguleres i utgangspunktet ikke av fredningsbestemmelsene og fylkesrådmannen har ingen
merknader i denne saken. Fylkesrådmannen gjør allikevel oppmerksom på at eventuelle tiltak på
eiendommen må være i samsvar med Forskrift om fredning av Skudeneshavn kulturmiljø.
Vurdering og konklusjon
Fradeling av eiendom er søknadspliktig etter plan – og bygningslovens § 20-1 første ledd bokstav
m). I henhold til plan – og bygningslovens § 26-1 skal eiendom ikke deles eller opprettes på en
slik måte at det oppstår forhold som strider mot lov, forskrift eller plan. Kommunen har ingen
innvendinger mot at fradelingen gjennomføres slik det er søkt om. Fradelingen er i samsvar med
gjeldende reguleringsplan. Omsøkt fradelingen vil ikke føre til endret bruk av arealet.
Klage
Klagefristen er tre uker. Tillatelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og
kan derfor påklages av parter i saken.
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/5267-7

Gnr/bnr: 57/92

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

Søknad, § 20-1 m)
TILTAK

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

Tilleggsareal

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

GEBYR
2775,-

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

PROSENTSATS

GEBYR

DELSUM
TILLEGGSGEBYR/AVSLAG
Avslag
Ulovlig arbeid

KODE

DELSUM

TOTALT GEBYR
REFUSJON

2775,-

TOT.GEBYR
KODE -MIN.SATS

PROSENTSATS

BELØP

Trukket søknad

11.11.2019

dato
Edvard Hausken

saksbehandler
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fUASJONSKART

KARMØY KOMMUNE

ED REGULERINGSPLAN

SEKTOR AREAL OG BYGGESAK

.plannr.:
sse:

'Bnr:

Fradeling av tilleggsareal

k

Målestokk:

Patum:

1:120

Eure 89/UTM 32

Dato:

19.07.2019

Kartet kan inneholde feil, noen grenser er usikre.

akshaver:

Fargelagt kart må innsendes ved søknad eller melding.

Ilegg D:

I

\
Tegnforklaring:

Reguleringstormål:

Vegkant

Boliger

Høydekurve
Eiendomsgrense målt

Offentlig bebyggelse Forretning

Eiendomsgrense usikker

N austbebyggelse

Bygg -takflate

Allmennyttig formål

Bygg -planlagt

Industri/lager

Høyspent, stolper

riomrade

Kommunale VA-ledninger

arasj eanl ./bensinst.
Trafikkområde
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--I

SKRAVERTE OMRÅDER
Fare
Felles

I

Spesialområde
LINJER
Frisiktlinje
Byggegrense
Planens begrensning
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ADVOKATFIRMAET

REKVE PLEYM
Advokatfirmaet
RekvePleym & Co DA
Org. nr. NO 888 414 312 MVA

Karmøy kommune
Rådmannen
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Driftskonto nr. 5081 07 92407
Klientkonto nr. 5082 06 88217
Medlemmer av:
Den Norske Advokatforening
Advocatia

Besoksadresse:
Fredrik Langes gate 24

Postadresse:
Postboks 520, 9255 Troms»
Tlf. 77 7512 00
Faks 77 75 12 01/02
post@advrp.no

www.rekve-pleym.no

Varref:

1137/KDB/AES

Deres ref:

Dato: 07.08.2019

GAMLE SKUDENESHAVN - SALG AV DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN
Karmøy kommune er forelagt søknad om salg av den gamle brannstasjonstomten i Gamle Skudeneshavn til Valborg Godal Vold - eier av
Nordnes 12
4280 Skudeneshavn.

Partnere
Harald Pleym
Thor Hager Thorkildsen
Kristoffer Dons Brendbo (H)
B]am A. Jakobsen
Jens Johan Hjort

Ansatte advokater
Hakon Eskildsen Pleym
Havard Utst»l Jakobsen
Tora Ellingsen

Advokatfulimektig
Jonas Tollefsen

I kontorfellesskap
Advokat Salvi Wold
Org.nr. NO 983 523 323 MVA
Driftskonto nr. 8245 02 04893
Klientkonto nr. 8245 40 43312

Jeg har fått henvendelse fra eier av naboeiendommen - Soragad 13 EK Vekst AS v/ Knut Ame Nygaard og Eli Margrete Stølsvik.
EK Vekst AS stiller seg avvisende til at den gamle brannstasjonstomten skal
selges til Nordnes 12, og begrunnelsen for dette standpunkt er følgende:

(H)

= Hyesterettsadvokat
I møterett for
Hayesterett

ADVOCATIA
Deltakende advokatfirmaer:

1.

Reguleringsmessige forhold.

Oslo:
Kvale & Co Advokatfirma

Bergen/Forde:

1.1.Både brannstasjonstomten, Nordnes 12 (gnr 57 bnr 91) og Søragadå 13
(gnr 57 bnr 90) ligger innenfor reguleringsplanen for Gamle
Skudeneshavn og i vernesone A. Det er eget regelverk for tiltak innenfor
denne vernesonen og riksantikvaren og Rogaland fylkeskommune skal
varsles. Et eventuelt salg av den gamle brannstasjonstomten bør derfor
ikke gjennomføres uten at fylkeskonservatoren og riksantikvaren er
varslet.

Advokatfirmaet Harris

Trondheim:
Advokatfirmaet Bjerkan Stav

Stavanger/Bryne:
Advokatfirmaet Haver

Kristiansand:
Advokalffrmaet Kjær

Tromsø:
Advokatfirmaet Rekve Pleym

L.Illehammer:
Advokatfirmaet Thallaug

Molde:

Så vidt jeg kan se er sådant varsel ikke gitt, og et eventuelt salg bør
derfor ikke gjennomføres før det foreligger uttalelse fra disse instanser.

Advokatfirmaet Overbo Gjortz

www.advocatla.no

•
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1.2. På reguleringsplanen for Gamle Skudeneshavn er arealformålet for brannstasjonstomten
markert som «Offentlig bebyggelse», jfr

Bilag 1:

utsnitt av reguleringskartet for Gamle Skudeneshavn.

Brannstasjonstomten og Søragadå 13 grenser inn til reguleringsplanen for
«Korneliusholmen - plan 132». Begge de involverte eiendommene ligger imidlertid ikke
innenfor denne planen, men - som nevnt ovenfor - innenfor reguleringsplanen for Gamle
Skudeneshavn, plan 113. Jeg nevner dette særskilt fordi reguleringsplan Komeliusholmen
har vært trukket frem under behandlingen av denne saken, og det er derfor påtrengende å
understreke at det er reguleringsplanen for Gamle Skudeneshavn som er grunnlaget for
behandlingen av søknaden om salg av den gamle brannstasjonstomten til eiendommen
Nordnes 12.
1.3. Som nevnt ovenfor er den gamle brannstasjonstomten regulert til «offentlig bebyggelse».
Eier av Nordnes 12 akter ikke å tilegne seg brannstasjonstomten til dette formål, men til
formål privat eiendom, trolig utvidelse av egen tomt og til hageareal.
Dette er i strid med reguleringsplanens formål, og kan derfor ikke gjennomføres uten at det
i tilfelle foretas en reguleringsendring.
En annen sak er at Nordnes 12 allerede - og trolig uten hjemmel - har tatt den gamle
brannstasjonstomten i bruk til hageformål, og således tiltatt seg en rett i strid med
reguleringsplanens formålsbestemmelse.
1.4. Eier av Søragadå 13 er sterkt imot at den gamle brannstasjonstomten skal privatiseres.
Tomten er meget velegnet til flere tiltak som Karmøy kommune kan iaktta som samfunnsnyttig, og som det er særlig behov for i Gamle Skudeneshavn. EK Vekst AS trekker frem
et påtrengende behov for en søppelhåndteringsplass, og som vil være til stor nytte for den
lokale befolkningen i området, og ikke minst det tiltakende antall turister og besøkende.
Et annet alternativ som trekkes frem er lekeplass eller ladeplass for besøkende elbiler noe det etter hvert er blitt et påtrengende behov for i Gamle Skudeneshavn.
Det er således en samfunnsmessig svært dårlig ide å la et attraktivt offentlig areal bli
privatisert som et salg vil medføre.
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2.

Vegadkomst.

Mellom gnr 57 bnr 90 og gnr 57 bnr 91 og over den gamle brannstasjonstomten går en
gammel adkomstveg som også går mellom bebyggelsen i området for øvrig. Dette er
illustrert slik det fremgår av:
Bilag 2:

Kartutsnitt som viser de aktuelle eiendommer og smauet mellom eiendommene.

Bilag 3:

Skisse utarbeidet av EK Vekst AS.

Ved salg av brannstasjonstomten til privat formål vil adkomsten til smauet kunne stenges,
hvilket vil være i strid med private eiendommers bruk av smauet og likeledes
allmennhetens. Kommunen kan ikke være tjent med å legge til rette for slik stengsel som
et salg ville kunne innebære. I denne sammenheng bør kommunen også iaktta
behandlingen og avgjørelsen i sak nr 32/19 for Hovedutvalget teknisk og miljø datert
09.04.2019. Hovedutvalget vedtok - mot iherdige protester fra blant annet Nordnes 12 v/
Valborg Godal Vold å tillate EK Vekst AS å benytte dør mot smauet fra minipuben Tidens
Minde som biadkomst. Denne saken er ennå ikke endelig avgjort fordi blant annet
Valborg Godal Vold, som eier av Nordnes 12, har påklaget avgjørelsen til Fylkesmannen,
og det samme har en annen tilstøtende nabo gjort - Berit og Per Gunnar Nordnes.
Denne saken illustrerer et ønske om aprivatisere en gammel tradisjonell ferdsels&re gangveg - og som kommunen bør være oppmerksom på i relasjon til formålet med det
ønskede kjøpet av den gamle brannstasjonstomten.
3.

Privatrettslige forhold.

Søragadå 13 har fra gammelt hatt adkomst inn til sin kjeller i øvre enden av brannstasjonstomten og mot den gamle gangvegtrasen nevnt ovenfor.
Jeg viser til skisse i bilag 3 og dessuten til det som fremgår av gamle bilder, jfr:
Bilag 4:

Bilde av den gamle brannstasjonen.

Bilag 5:

Bilde av kjellerdøren til Søragadå 13, og adkomsten mot sjøen.
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Fradeling av tilleggsareal
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17.07.2019
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Tegnforklaring:

Reguleringsfmmål:

Vegkant

Boliger

Høydekurve

Offentlig bebyggelse -

Eiendomsgrense målt

Forretning

l

Eiendomsgrense usikker

Naustbebyggeise
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Bygg -takflate
Bygg -planlagt

II 1
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J

Høyspent, stolper
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Det lille skuret midt i bildet er"sprøytehuset"fra 1880. De to stengene var i bruk til
tørke brannslanger i.
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KARMØY KOMMUNE
teknisketat

Rekve, Pleym & Co DA
Postboks 520
9255TROMSØ

Rnvwen

en vil t du skat lykeke!

Dato:
Saksbeh:
Saksnr:
Lopenr:
Arkivkode:
Deres ref:

16.08.2019
Silvia May Stange
19/5065-2
47418/19
611 L83 &55
Kristoffer Dons Brøndbo

VEDRØRENDE SALG A V DEN GAMLE BRANNSTASJONSTOMTEN I SKUDENESHAVN
Viser til brev datert 07.08.2019 vedrørende salg av den gamle brannstasjonstomten i Gamle
Skudeneshavn til Valborg Godal Vold- eier av Nordnes 12, 4280 Skudesneshavn. Av brevet
fremgår det at EK Vekst AS stiller seg avvisende til at den gamle brannstasjonstomten skal selges
til eieren av Nordnes 12.
Det gjøres oppmerksom på at dette brevet ikke er en del av saksbehandlingen i forbindelse med
søknad om fradeling av det aktuelle arealet. Det er kommunens forvaltningsavdeling som har
ansvar for saksbehandlingen i forbindelse med fradelingssøknader.

I det følgende kommenteres de merknader som fremgår av brevet:
1. Vedrørende reguleringsmessige forhold
I forbindelse med at kommunen mottok forespørsel fra Vold om å få kjøpe det aktuelle arealet
som tilleggsareal til sin boligtomt, ble kommuneantikvaren konferert. Kommuneantikvaren
hadde ingen innsigelser eller merknader til salg av det aktuelle arealet.
Fylkesrådmannen ble også bedt om å gi en uttale vedrørende salg av en del av en kommunal
eiendom innenfor fredningsområdet i Skudeneshavn. Fylkesrådmannen hadde ingen merknader
i saken.
-

Bilag 1: Uttale fra Rogaland fylkeskommune: Salg av kommunal eiendom i Karmøy
kommune, datert 11.04.2019.

I deres brev vises det til at arealformålet for brannstasjonstomten
bebyggelse».

er markert som «Offentlig

Det aktuelle arealet er regulert til boligformål. På kartet som dine klienter har mottatt av Karmøy
kommune, så er det aktuelle arealet markert rødt for å vise hvilket areal det var tale om, og det er
således ikke riktig at det er regulert til offentlig bebyggelse. Det vises til vedlagt kart. Salg av det
aktuelle arealet er følgelig ikke i strid med reguleringsplanen formål, og det foreligger ikke
grunnlag for reguleringsendring.
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Bilag 2: Reguleringskart

Det er riktig at Søragadå 13 og Nordnes 12 ligger innenfor reguleringsplanen for Gamle
Skudeneshavn, plan 113. I fradelingssøknaden er reguleringsplanen for Korneliusholmen (plan
132) nevnt fordi eiendommen grenser til plan 132, og arealet som er regulert til parkering er
innenfor plan 132. Karmy kommune er således godt kjent med at det er reguleringsplanen for
Gamle Skudeneshavn som er gjeldende for det aktuelle arealet.
Av brevet fremgår det at Nordnes 12 allerede - og trolig uten hjemmel - har tatt den gamle
brannstasjonstomten i bruk til hageformål, og således tillatt seg en rett i strid med
reguleringsplanens formålsbestemmelse. Merknaden er forelagt eier av Nordnes 12 som har
sendt kommunen en skriftlig tilbakemelding hvor det vises til en muntlig avtale om disponering
av området med kommunen tilbake til BO-tallet.Som nevnt ovenfor er heller ikke bruken i strid
med reguleringsplanens arealformål.
Karmøy kommune har vurdert arealet som uegnet for soppelhndtering/lekeplass/ladestasjon.
Dette begrunnes i arealets be1iggenhet i terrenget. Karmøy kommune vil også påpeke atomsøkt
areal er på ca. 10-15 m 2•

2. Vedrørende vegadkomst
Karmøy kommune vil presisere at den omtalte adkomstveien ikke vil bli berørt av fradelingen og
salget. Det vises til vedlagt kart. Det skraverte området representerer det arealet som er søkt
fradelt, og som kartet viser så vil fradelt areal gå parallelt med husveggen til Nordnes 12. Det
innebærer at arealet som representerer adkomsten til smauet ikke inngår i det arealet som er søkt
fradelt.
-

Bilag 3: Kart over areal som er søkt fradelt

3. Vedrørende Privatrettslige forhold
Som nevnt ovenfor så vil ikke adkomstveien bli berørt av fradelingen.

4. Subsidiært
Arealet i nordre hjørnet omfattes ikke av fradelingen, og Karmøy kommune kan derfor ikke se at
forholdene tilsier at tinglysning er nødvendig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på tlf: 91 70 70 32 eller e-post:
smo02@karmo .kommune.no.
Med vennlig hilsen
Silvia May Stange
Juridisk rådgiver
Dette dokumenteter godkjentelektroniskog kreverderforingensignatur.
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KARMØY KOMMUNE

? Soknad om oppmåling / deling
E- o t dr

møykommune
huset, postboks 167
LKopervik

post@karmoy.kommune.no
(Evt. erklæringer og
sammenslåingsattester
inn i original pr.post.)

må sendes

433

Rekvisisjonen/søknaden gjelder
Gnr.

Bnr.

Adresse

Eier/fester

E-post adresse

Ligger inntil Nordnes 12

Karmøy kommune

mag ne .aartun@karmoy .kommune.
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e vussjon av oppma 1ngs orretnung
• lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.

J

Merk: Tjenesten er belagt med

eb

for O

målin

(søk på kommunens nettsider for gebyrregulativ)

Det rekvireres/søkes om oppmalingsforretning over:
H ele grunneiendommen uten deling
K larlegging av eksisterende grense (matrikkelforskrift
(' Festegrunn uten deling

(

§ 34)

(matrikkelforskrift

R

Matrikulering

av eksisterende

umatrikulert

(

Grensejustering

(

Ajourfort matrikkelbrev/målebrev

('

Uteareal til eierseksjon (eierseksonsloven

('

Annet:

('

Merking av eksisterende

§ 36)

enhet (matrikkelforskrift

egistrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskrift

§ 31)

§ 32)

§ 7, matrikkelforskrift

§ 35)

grense der grensen tidligere er koordinatbestemt

Søknad om deling av grunneiendom (parsell) med oppmålingsforretning
(i' Jf.plan- og byningsloven (pbl) § 20-1, l. ledd bokstav m jf. kap 26, 27 og 28 og lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) kapittel 3 og 7.
Merk: Tjenesten er belagt med behandlin s eb for delin av eiendom og eb
for o målin
(søk å kommunens nettsider for eb e lativ)

Det søkes om deling iht. pbl § 26-1

B

(i' Reguleringsplan
( Kommuneplan

(

ebyggelsesplan

G

odkjent tomtedelingsplan

R

eguleringsplan

Privat forslag

Søknad om dispensasjon - jf. pbl 519-2, fra bestemmelser i:
(' Vedtekt

(

Kommuneplan

(' Bebyggelsesplan

(' Plan- og bygningslov

(

Egen søknad må
vedlegges.

Forskrift

Arealoppgave i daa
Eiendom/driftsenhet FØR deling:

-e

II

-so

Fulldyrka

I

Overflatedyrka

lnnmarksbeite

Totalt areal

I

Formal; eksempel:
Bolig, fritidshus, industri, veg,

IE

kontor, off.virksomhet, osv.

Spesifikasjon av parsell(er) det er ønsket fradeling for
Dersom det er tilleggsareal må skjema "Kravom sammenslåing av tinglyste
matrikkelenheter" i utfylt stand vedlegges søknaden.
Parsell nr.

l»

Ca areal

[ls

II I
II

Formål*

[[ea,

Navn og adresse på ev. kjoper/fester

vat»reca voa

IL

Selvstendig
bruksenhet

Tilleggsareal

Tillegg til
gnr/bnr.

c

(i'

ls791

('

('

c

('

Andre opplysninger (f.eks andre rettighetshavere av betydning)

•• •

..

Parsell(er) det er søkt fradeling for
Adkomst pbl § 27-4 og vegloven§§ 40-43
(' Riks-/fylkesveg

(

C

Ny avkjørsel fra offentlig veg

U

(

Avkjorselstillatelse gitt

S oknad om avkj.tillatelse vedlegges ( Adkomst sikret ifølge vedlagt dokument

Kommunal veg

Privat veg

(

tvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Vannforsyning pbl 27-1
(' Offentlig vannverk

('

Privat fellesvannverk (Tilknytningstillatelse

vedlegges)

Annet:

(

Avlop pbl $ 27-2

O

ff. avløpsanlegg

(

U

tslippstillatelse gitt

S oknad om utslippstillatelse vedlegges

P

Privat fellesanlegg

rivat enkelt anlegg - spesifiser:

A

vlop sikret iflg. vedlagt dokument

Nabooppgave (naboer til parsell som søkes fradelt)
Det må legges ved situasjonskart som viser grenser og naboforhold til parsell som søkes fradelt. Nabooppgaven nedenfor må fylles ut.
Ved søknad om deling legges det ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for sendt varsel til naboer og gjenboere av avgivereiendom.

nr.

nr.

Festenr.

Eiers esters navn og a resse

Se vedlegg

I

I

I

I

I

l

l]

Krav til innsendt situasjonskart: Situasjonskart av nyere dato (6 mnd) med tydelig inntegnede grenser,
adkomst, vann og kloakk for omsøkt(e) parsell(er).
Dato og underskrift av eier/fester eller fullmektig
Sted

Dato

Underskrift

Blokkbokstaver

Blokkbokstaver

21../
Blokkbokstaver

Mottaker av faktura

MAGNE AARTUN

Navn

Adresse

Postadresse

Magne Aartun

Rådhuset, PB 167, 4291 Kopervik

Sektor Eiendom

s,'
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y
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FYLKESRÅDMANNEN

V

Kulturavdelingen

ROG\M\ND

YE KESKOAMMI I

Karmøy kommune
Postboks 167
Rådhuset
4250 KOPERVIK

11.04.2019

Deres ref.:

Saksbehandler: Øyvind Malmin
Direkte innvalg: 51 92 10 55

Saksnr.
Lopenr.
Dok.nr:
Arkivnr.

19/10806
32450/19
1

UTTALE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE: SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I
KARMØY KOMMUNE
Karmøy kommune har bedt fylkesrådmannen om en kort uttale vedrørende salg av en del
av en kommunal eiendom innenfor fredningsområdet i Skudeneshavn. Eiendommen ligger
ved gaten Nordnes i sone A i kulturmiljøfredningsområdet. Kjøper er eiendommen med
gårds- og bruksnummer 57/91 (Nordnes 12).
Salg av eiendom reguleres i utgangspunktet ikke av fredningsbestemmelsene og
fylkesrådmannen har ingen merknader i denne saken. Fylkesrådmannen gjør allikevel
oppmerksom på at eventuelle tiltak på eiendommen må være i samsvar med Forskrift om
fredning av Skudeneshavn kulturmiljø.

Med hilsen
Seksjon for kulturarv

Kate I. Jellestad Syvertsen
seksjonssjef

Øyvind Malmin
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Bruk vårt saksnr når du skal svare på brevet

POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

BESØKSADRESSE
Arkitekt Eckhoffsgt. 1
STAVANGER

E-POST: firmapost@rogfk.no

TELEFON
51 51 66 00

ORGANISASJONSNR.
971045698
INTERNETT: www.rogfk.no

BANKGIRO: 8601.88.87004

06.05.2020
Målestokk 1:500

SAKSPROTOKOLL - 57/92 - SKUDENESHAVN, DELING AV
GRUNNEIENDOM MED OPPMÅLINGSFORRETNING KLAGEBEHANDLING
OPPM:19/6380
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 56/20
Behandling:
Skorpe (H) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Skorpes utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/6723

Arkiv: GNR 21/17
Sign:

Dato:

Utvalg:

Delegert vedtak
Hovedutvalg teknisk og miljø

05.02.2020
19.05.2020

21/17 – STAVAGARDEN, STAVA – RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE –
KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 87/20.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

…Sett inn saksutredningen under denne linja 
SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 87/20 ble det gitt avslag på søknad om riving og oppføring av ny enebolig.
Avslaget ble hjemlet i plan- og bygningsloven § 11-6, vedrørende arealanvendelsen i
kommuneplan (LNF). Vedtaket ble påklaget i brev datert 24.02.2020.
Klagen:
I klagen fremkommer det følgende hovedpunkter:














« I dispensasjonssøknaden er det lagt vekt på at tiltaket er en erstatningsbolig og at
kommuneplanens bestemmelser pkt. 9.1 åpner for at det på eksisterende bebygde boligeiendommer i
LNF-områder kan oppføres nybygg med samlet BYA på inntil 200 m² ved riving av eksisterende
bolig.»
« Landbruksavdelingen viser til at det i byggesak fra 2002/2003 ble fastslått at det ikke var behov
for to boliger på eiendommen siden det ikke var selvstendig landbruksdrift. I forbindelse med
oppføring av nytt bolighus ble det imidlertid ikke stilt krav om riving av eksisterende eldre bolighus
og det vises til at dette ble begrunnet med at denne ikke lenger var egnet som bolig, men skulle kun
brukes til utleie og turisme.»
« I både prinsippsøknad, for å avklare dispensasjonsspørsmålet, og i byggesøknaden fra 2003 søkes
det om å føre opp «gardshus nr. 2» på eiendommen og altså ikke en erstatningsbolig. Med andre ord
er det gitt tillatelse til hus nr. 2 på garden og vi mener at det er dette man må forholde seg til. At
det gamle våningshuset skulle ha en begrenset bruk, hvor det kun skal nyttes til utleie eller turisme,
er ikke lagt til grunn eller satt som vilkår i vedtaket fra HTM.»
« Kommunen legger til grunn at boligen har en verneverdi og er SEFRAK-registrert. Kommunen
viser til at eierne i sin tid selv hevdet at verneverdien var så stor at de ikke ønsket å rive det. Det vil
være feil å hevde at eierne ikke ønsket den gamle boligen revet utelukkende på grunn av
verneverdien og viser til at det var flere argumenter som ble lagt til grunn når saken var til
behandling tilbake i 2003. «
« Det er riktig at det i klage på vedtaket ble vist til at «gamlehuset» både hadde en viss verneverdi
og at det kunne nyttes til f. eks. utleie for såkalt gardsturisme på sommerstid. Det er imidlertid
viktig å merke seg at dette kun var ett av flere eksempler som ble brukt i argumentasjonen for ønsket
om å beholde den gamle boligen.»
«Når kommunen viser til at standarden på det gamle huset var dårlig i 2003 vil det nå, 17 år
senere, være behov for en vesentlig rehabilitering for å fortsatt sikre bruk. En slik rehabilitering kan
ikke verken anbefales, eller være kostnadssvarende, og man sitter da igjen med at riving og nybygg
tilnærmet vil være det eneste alternativet man har.»
« At den del av tomta som omsøkt bolig plasseres på er definert som innmarksbeite vil være en ren
teoretisk påstand, hvor det er svært tydelig på tomta at dette ikke har vært beiteareal på svært lang
tid.»

Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.

Kommunens landbrukskontor har gitt følgende uttalelse:
Det er ingen aktiv landbruksdrift på eiendommen og jordbruksareal er leid ut til bruk med aktiv
landbruksdrift. I følge søknaden som landbrukskontoret har fått til uttalelse, utgjør berørt areal ca. 0,3 dekar
innmarksbeite. Omsøkte bolig vil ligge på arealer som er definert som innmarksbeite. Siden dette ikke er en
bygning som oppføres i tilknytning til landbruksdriften på eiendommen, er det nødvendig med en egen
søknad om omdisponering av jordbruksareal etter jordloven § 9 for dette tiltaket, dersom det gis
byggetillatelse til bolig her.
Nåværende eiere overtok ervervet eiendommen i 2002. Da de overtok eiendommen hadde det ikke vært
selvstendig landbruksdrift på eiendommen på flere år, og de har heller aldri selv drevet jordbruksarealet
selvstendig. Etter overdragelsen i 2002 ble det fastslått av både kommunens landbruksavdeling og
fylkesmannens landbruksavdeling at det ikke var behov for to boliger på eiendommen ut fra en
landbruksfaglig vurdering. I forbindelse med oppføring av nytt bolighus på eiendommen i 2003 (02/4168)
etter eierskiftet, ble det imidlertid ikke stilt krav om riving av eksisterende eldre bolighus. Dette ble
begrunnet med denne ikke lenger var egnet som bolig, men skulle kunne brukes til utleie og turisme. Det er
dette bygget det nå søkes om erstatningsbolig for.
Siden det fremdeles ikke er selvstendig drift på eiendommen, og eiendommens arealgrunnlag ikke tilsier at
det pålegges boplikt i forbindelse med framtidig eierskifte, finnes det heller ikke nå behov for to boliger på
gnr. 21, bnr. 17.
Bosettingshensynet er ikke truet i området Stava – Ferkingstad, og det finnes ledige regulerte og uregulerte
boligarealer ikke langt fra omsøkte eiendom.
Ut fra en landbruksfaglig vurdering vil kommunens landbruksforvaltning på det sterkeste frarå oppføring
av erstatningsbolig på gnr. 21, bnr. 17, på grunn av at dette eldre bolighuset ikke lenger er å regne som en
bolig, men skal brukes kun til utleie og turisme, at driftsenheten på ingen måte fyller de strenge krav som
stilles til behov for to boliger på en landbrukseiendom og jordvernhensynet. Uttale vedlegges.
Kommuneantikvar har følgende uttalelse i saken:
Huset og driftsbygningen er plassert i kategori C (SEFRAK), som er laveste kategori. Huset har svært få
originale bygningsdeler, men har bevart sin grunnform. Etter våre opplysninger har Rogaland
fylkeskommune plassert huset i vernekategori B. Saken bør derfor sendes dit for uttale.
Eiendommen har et registrert automatisk fredet kulturminne. I tillegg krysser en eldre veg eiendommen.
Denne vegen er påvist automatisk fredet frem til Stavavegen på nordsiden av eiendommen. Det er
sannsynligvis samme vegfar som fortsetter sørover og det bør vurderes hvilken vernestatus denne vegen bør
ha videre. Dette må avklares av Rogaland fylkeskommune. Uttale vedlegges.

Vurdering:
Riving og oppføring av ny bolig er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven ( pbl.) §
20-2, jf. 20-1 første ledd bokstav a) og e).
Eiendommen ligger i et område som er avsatt til landbruk, natur og friluftsområde (LNF ) i
kommuneplanen. I slike områder skal bygging/deling kun gjennomføres i tilknytning til
stedbunden næring.
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 generelle hensyn bak at et område avsettes til LNF-formål er å ivareta landbruksproduksjon
og /eller sikre naturområder med spesielle naturkvaliteter og/eller spesiell betydning for
friluftslivet.
I klagen er det vist til at tiltaket er en erstatningsbolig, og at kommuneplanens bestemmelser pkt.
9.1 åpner for at det på bebygde boligeiendommer i LNF-områder kan oppføres nybygg med
samlet BYA inntil 200 m².
Kommunalsjef teknisk viser til at pkt. 9.1 i kommuneplanens bestemmelser gjelder for
boligeiendommer, og omsøkte eiendom er en landbrukseiendom. Bestemmelsen er dermed ikke
aktuell eller relevant for omsøkte bolig. Det bemerkes imidlertid at omsøkte prosjekt uansett ikke
ville kunne blitt oppført i samsvar med pkt. 9.1, da bestemmelsen tillater BYA inntil 200 m²,
omsøkte bolig overskrider dette betraktelig, da ny bolig er søkt oppført med en BYA på 332 m².
I klagen vises det til at det i 2003 ble søkt og om godkjent gardshus nr. 2 og ikke et
erstatningshus, samt at momenter knyttet til verneverdi og gardsturisme bare var en del av
argumentasjonen.
I 2003 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av gardshus på eiendommen. Avslaget ble gitt
på bakgrunn av at behovet for gardshus nr. 2 ikke var tilstede. Avslaget ble påklaget og
hovedutvalget for tekniske saker gav dispensasjon for tiltaket. Klagen på avslaget ble i hovedsak
begrunnet med at « For det første vil det være av verneverdiinteresse å bevare gamlehuset. Dette kan da
brukes på sommertid f. eks. til utleie for såkalt gårdsturisme. Nærhet til badestrand og rike
havfiskemuligheter gjør dette til et svært populært tilbud som vil kunne gi gardsdriften gode og sterkt
tiltrengte økonomiske tilskudd.»
Kommunalsjef teknisk forutsetter at argumentasjonen i klagen vedrørende bevaring og planlagt
bruk ble lagt til grunn i hovedutvalgets vurdering av om det kunne gis dispensasjon, selv om det
ikke ble satt vilkår knyttet til det. Det at en nå søker om å erstatte boligen som søker på det
tidspunktet ville beholde på grunn av verneverdi anses som en utnyttelse av regelverket.
Regelverk knyttet både til dispensasjon og jordvern er også kraftig strammet inn siden 2003.
Landbruksrådgiver i kommunen fraråder dispensasjon, og det veier tungt i
dispensasjonsvurderingen.
Klager viser videre til at den del av tomta som omsøkt bolig plasseres på er definert som
innmarksbeite er en ren teoretisk påstand.
Kommunens markslagskart viser at omsøkte bolig vil ligge på areal som er definert som
innmarksbeite, dette gjelder ca. 0.3 da. Kommuneplanen sier at ny bebyggelse skal plasseres på
ikke-produktive arealer. Eiendommen er del av et relativt stort og sammenhengende
landbruksareal. En ny bolig her innebærer ytterligere økning av boligformål i et typisk
landbruksområde. Selv om det ikke er et stort beiteareal som forsvinner, så vil det planerte
uteområdet mot vest også ta landbruksareal. Området blir dag brukt til lager av høyballer. Klager
viser til at plasseringen av høyballer her er tilfeldig og at det er enkelt å finne annet egnet sted for

dette. Kommunalsjef teknisk mener imidlertid at tun og uteområder for bolig her utvides på
bekostning av landbruksjord. Eksisterende bolig er opplyst å ha en BYA på 65 m², og ny bolig
søkes oppført med en BYA på 332 m², det er altså en markant større bygning enn den som søkes
revet.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt nye momenter som skulle tilsi at
vedtak i delegert sak nr. 87/20 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.
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Karmøy kommune
Tekn. avd.- byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

KLAGE PÅ VEDTAK I ANLEDNING SAK 19/6723 I KARMØY KOMMUNE
VEDRØRENDE GNR. 21 BNR. 17 I STAVAVEGEN 30, 4274 STOL
TILTAKSHAVER/ KLAGER: SVEN TORE JAKOBSEN

Innledning
Det vises til vedtak fra Karmøy kommune av 05.02.20, mottatt i Altinn 07.02.20.
Kommunens vedtak 87/20 påklages herved på vegne av tiltakshaver, innen fristens utløp.
Begrunnelse for klagen
Undertegnede er engasjert av tiltakshaver for å søke om erstatningsbolig for den eldste av to
boliger som er oppført på eiendommen i dag. Eiendommen er en landbrukseiendom i
område for landbruk, natur og friluft (LNF) i gjeldende kommuneplan og tiltaket betinger
dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen.
I dispensasjonssøknaden er det lagt vekt på at tiltaket er en erstatningsbolig og at
kommuneplanens bestemmelser pkt. 9.1 åpner for at det det på eksisterende bebygde
boligeiendommer i LNF- områder kan oppføres nybygg med samlet BYA på inntil 200m² ved
riving av eksisterende bolig. Det er vist til at nybygget søkes oppført i eksisterende tun, med
omtrentlig samme plassering som eksisterende bolig, og at området allerede er opparbeidet
som uteoppholdsarealer/ hage. Nybygget er i stor grad tilpasset eksisterende terreng og
hensyntar at eiendommen ligger på et høydedrag. Boligen vil i liten grad medføre
terrenginngrep og berører ikke landbruksarealer. Området/ tomten som nybygget plasseres
på er naturlig avskåret fra omkringliggende jordbruksarealer og tiltakshaver er tydelig på at
man ikke har til intensjon å bygge ned jordbruksområder eller vanskeliggjøre driften av
jordbruksarealer som er i aktiv drift.
Det vises til søknaden i sin helhet.
I vedtaket har Karmøy kommune lagt vekt på at det i 2003 ble gitt tillatelse til hus nr. 2 på
garden, hvor verneverdien av det gamle huset var argument for at dette ikke skulle rives.
Både i 2003 og i nåværende sak viser landbruksavdelingen til at det ikke er driftsgrunnlag for
to boliger på eiendommen og anser det gamle huset til å være begrenset til kun utleie og
gardsturisme. Plasseringen av nybygg vurderes til å negativt påvirke jordbruksarealer og
viser til at boligen vil bli plassert på arealer som er definert som innmarksbeite. Dette arealet
blir innskrenket som følge av utbygging mot vest og det må finnes annet sted for lagring av
høyballer. Det påpekes at bestemmelse i kommuneplanens pkt. 9.1 gjelder eksisterende
bolig- og fritidseiendommer i LNF- områder og at denne ikke kommer til anvendelse i denne
saken ettersom eiendommen er en landbrukseiendom.
Det vises til vedtaket i sin helhet.
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Landbruksavdelingen viser til at det i byggesak fra 2002/2003 ble fastslått at det ikke var
behov for to boliger på eiendommen siden det ikke var selvstendig landbruksdrift.
I forbindelse med oppføring av nytt bolighus ble det imidlertid ikke stilt krav om riving av
eksisterende eldre bolighus og det vises til at dette ble begrunnet med at denne ikke lenger
var egnet som bolig, men skulle kunne brukes til utleie og turisme.
Siden det fremdeles ikke er slik drift på eiendommen, finner heller ikke landbruksavdelingen
behov for to boliger i denne saken og dispensasjon frarådes.
Landbruksavdelingen legger da til grunn at det eldre bolighuset ikke lenger er å regne som
en bolig, men som kun skal brukes til utleie og turisme.
Først og fremst vil landbruksavdelingens vurdering om at det gamle huset allerede anses
som erstattet være feil og vi vil i det etterfølgende vise til at dette ikke samsvarer med de
vedtak som er gjort tidligere.
I både prinsippsøknad, for å avklare dispensasjonsspørsmålet, og i byggesøknaden fra 2003
søkes det om å føre opp «Gardshus nr. 2» på eiendommen og altså ikke en erstatningsbolig.
Dette kommer klart frem av både landbruksavdelingens egen uttale fra 2003 samt uttaler fra
kommuneantikvaren og Fylkesmannen i Rogaland.
Når HTM behandlet saken 22.08.03 ble følgende lagt til grunn:
Hovedutvalget er positiv til å gi dispensasjon utfra følgende særlige grunner.
Eksisterende hus på bruket tilfredsstiller ikke dagens krav til standard.
Saksbehandlers vurdering:
Saksbehandler gir åpning for å bygge nytt hus på samme sted som «gamlehuset».
Søker ønsker heller å bevare dette. Nytt hus på omsøkt sted vil komme i samme høyde som
«gamlehuset». Andre hus i nærheten er mye mer dominerende plassert enn omsøkt.
Det er vanlig med 2 hus på gårdene på Karmøy.
Med andre ord er det gitt tillatelse til hus nr. 2 på garden og vi mener det er dette man må
forholde seg til.
At det gamle våningshuset skulle ha en begrenset bruk, hvor det kun skal nyttes til utleie
eller turisme, er ikke lagt til grunn eller satt som vilkår i vedtaket fra HTM.
Det vil heller ikke være noen måte å regulere eller begrense bruken av en bolig gjennom et
slikt vedtak og man sitter da igjen med at det i dag er to boliger på denne eiendommen.
Begge disse boligene kan rehabiliteres eller endres etter behov og man kan ha fastboende i
begge boliger.
Videre legger kommunen til grunn at boligen har en verneverdi og er SEFRAK registrert.
Kommunen viser til at eierne i sin tid selv hevdet at verneverdien var så stor at de ikke
ønsket å rive det.
Det vil være feil å hevde at eierne ikke ønsket den gamle boligen revet utelukkende på grunn
av verneverdien og viser til at det var flere argument som ble lagt til grunn når saken var til
behandling tilbake i 2003.
Det er riktig at det i klage på vedtaket ble vist til at «gamlehuset» både hadde en viss
verneverdi og at det kunne nyttes til f. eks. utleie for såkalt gardsturisme på sommerstid.
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Det er imidlertid viktig å merke seg at dette kun var ett av flere eksempler som ble brukt i
argumentasjonen for ønsket om å beholde den gamle boligen.
Det ble i samme brev også vist til at det «er svært vanskelig å se at det blir mer
driftsøkonomsik forsvarlig å bruke penger på å rive eksisterende våningshus i kombinasjon
med oppføring av nytt» og at «det omtrent alltid vil kunne være behov for to hus på garden i
forbindelse med generasjonsskifte. Dette bekreftes av det forhold at de fleste gardsbruk også
på Karmøy har minst to hus på garden.»
At man i sin argumentasjon har skrevet at boligen har en viss verneverdi kan vanskelig sees
som å være det tyngst-veiende av de argumenter som ble fremsatt.
Dette understøttes også av uttalen fra kommuneantikvaren som i 2003 uttalte følgende:
«I dag fremstår huset med moderne bygningselementer som speilglassvinduer, platetak og
nyere kledning. Med unntak av pipene, kan vi ikke se at noen opprinnelige utvendige
bygningsdetaljer er bevart. Ut fra dette har huset som enkeltobjekt ikke særlig høy
bygningshistorisk verneverdi.»
Ny uttale fra kommuneantikvaren i nåværende sak bekrefter det som tidligere er uttalt, men
at det er andre forhold som må avklares nærmere, blant annet vegfar mot sør.
Dette er ikke forhold som er direkte rettet mot nybygget og man vil kunne tilpasse seg dette
hvis det skulle vise seg nødvendig.
Det må ut fra dette vurderes som på det rene at den gamle boligen har liten verneverdi.
Når kommunen viser til at standarden på det gamle huset var dårlig i 2003 vil det nå, 17 år
senere, være behov for en vesentlig rehabilitering for å fortsatt sikre bruk.
En slik rehabilitering kan ikke verken anbefales, eller være kostnadssvarende, og man sitter
da igjen med at riving og nybygg tilnærmet vil være det eneste alternativet man har.
Her legger man til grunn at et nybygg i langt større grad vil ivareta krav til standard, både
med hensyn til teknisk anlegg (EL-anlegg, VA-anlegg, utslipp etc) samt viktige hensyn til miljø
og energieffektivitet enn en rehabilitering av den gamle boligen vil kunne forsvare.
At den del av tomta som omsøkt bolig plasseres på er definert som innmarksbeite vil være
en ren teoretisk påstand, hvor det er svært tydelig på tomta at dette ikke har vært beiteareal
på svært lang tid. Terrenget er bearbeidet i løpet av mange år og er i dag opparbeidet som
hage/ uteoppholdsareal rundt eksisterende boliger.
Vi vil også bemerke at landbruksavdelingen uttalte følgende i 2003:
«Berørt areal vurderes som uproduktivt jordbruksareal hvor jordlovens definisjon av dyrka
eller dyrkbar jord ikke kan anvendes. Dette gjør at behandling etter jordlovens §9
(omdisponering) ikke er nødvendig.»
Hva som er årsaken til at landbruksavdelingen mener at man nå er avhengig av
omdisponering etter samme lov fremstår som uklart for oss.
Plassering av høyballer på deler av dette arealet er nok noe tilfeldig, men det er svært enkelt
å finne annet egnet sted for dette. Eiendommen strekker seg både sørover og vestover hvor
det vil være flere steder med god plass for slik lagring og enkel tilkomst fra veg.
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Nytt tiltak føres opp på areal om i dag er hage/
uteoppholdsareal og berører ikke beiteareal

Vegfar omtalt av
kommuneantikvaren
«Gamlehuset»

Plassering av høyballer, med
merker etter flere høyballer
lenger inn på tomt. Kan
enkelt plasseres på motsatt
side av vegen, evt. lenger
sør på samme eiendom

Byggesak fra 2003,
hus nr. 2 på garden

Konklusjon
Kommunens avslag virker i hovedsak å være basert på en tolkning av en byggesak på samme
eiendom tilbake i 2003. Uttale fra landbruksavdelingen er lagt til grunn i saksutredningen
som igjen er vurdert på feil grunnlag. Man søker ikke på nytt om hus nr. 2 på garden, men en
erstatningsbolig for eksisterende bolig.
Omsøkt tiltak vil med andre ord ikke endre dagens situasjon, verken i forhold til
driftsgrunnlag eller nærheten til landbruksdrift.
Man stiller spørsmål til kommunens grunnlag for å påstå hva som var argumentasjonen og
intensjonen når HTM behandlet saken i 2003. Her virker det som kommunen har gjort sin
egen tolkning av saken og vektlagt det som passer inn i sin argumentasjon for å avslå omsøkt
erstatningsbolig.
Vi reagerer også på at tiltakshaver nå blir beskyldt for å utnytte regelverket uten å ha
grunnlag for en slik påstand. Eierne var i sin tid tydelige på at de ønsket å beholde to hus på
garden og dette kommer også frem av saksdokumenter.
Riving av eksisterende bolig for oppføring av ny bolig vil være et alternativ til total
rehabilitering av den gamle boligen. Begge disse løsningene fører til samme resultat med
hensyn til de problemstillinger som kommunen fremsetter i sitt vedtak. Man vil altså ikke
oppnå verken bedre eller verre løsning uansett hvilken av disse man velger og
argumentasjonen for avslaget faller på sin egen urimelighet.
Man er ikke enig i kommunens vurdering for å avslå omsøkte erstatningsbolig og ber
Hovedutvalget for tekniske saker om å gjøre en ny vurdering av saken.
Avslag av 05.02.20 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

05.02.2020
Ingvill Granodd
19/6723-7
8025/20
GNR 21/17

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

Riving – gammelt hus. Nybygg – enebolig.
Stava
21/17
Sven Tore Jakobsen
Eskild Kvala AS
87/20

Søknad om ny enebolig avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 11-6, om virkning
av kommuneplan, herunder LNF-formål. Søknad om riving av gammelt våningshus avslås i
medhold av plan- og bygningsloven § 31-5.
Søknaden gjelder riving av våningshus og oppføring av ny enebolig.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 11-6.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Det er ikke driftsgrunnlag for hus nummer to på gården. Riving av gammelt våningshus tillates
ikke før det foreligger igangsettingstillatelse for nytt tiltak eller en reguleringsplan, som tillater
huset revet.

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

: Uregulert
: LNF-formål

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

Tekniske anlegg
Utslipp
Overvann
Atkomst

: Privat utslipp
: Til terreng
: Fylkesveg

I søknad:
Bolig m/garasje
Bebygd grunnflate
Ant. etasjer
Takform/vinkel
Gesimshøyde

: 332 m2
:2
: Flatt tak
: 3,5

Avstand
Nabogrense
Nærmeste bygning
Kotehøyde
Veimidte

:4m
: 11,8 m
: 12,8 moh
: 16,4 m

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller
nær truede arter i artskart, og for naturtyper er naturbase sjekket ut. Karmøy kommunes
lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er naturkvaliteter i
området som ikke er fanget opp av ovennevnte registrering. Kravet i nml. § 8 om at saken skal
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt. I og med at
naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises effekter av
omsøkte tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Historikk
Det ble i 2003 gitt avslag på søknad om hus nummer to på gården, da det ikke var driftsgrunnlag
for det. Det ble klaget over vedtaket. I klagen ønsker tiltakshaver å beholde eksisterende
våningshus på grunn av verneverdien og fordi det gamle huset kan benyttes til gardsturisme.
Hovedutvalget tok klagen til følge og ga tillatelse til nytt hus på gården.
Dermed skulle gården ha ett våningshus og et gammelt hus til gårdsturisme.
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer.
Kommunens landbrukskontor har gitt følgende uttalelse:
Det er ingen aktiv landbruksdrift på eiendommen og jordbruksareal er leid ut til bruk med aktiv
landbruksdrift. I følge søknaden som landbrukskontoret har fått til uttalelse, utgjør berørt areal ca. 0,3
dekar innmarksbeite. Omsøkte bolig vil ligge på arealer som er definert som innmarksbeite. Siden dette ikke
er en bygning som oppføres i tilknytning til landbruksdriften på eiendommen, er det nødvendig med en
egen søknad om omdisponering av jordbruksareal etter jordloven § 9 for dette tiltaket, dersom det gis
byggetillatelse til bolig her.
Nåværende eiere overtok ervervet eiendommen i 2002. Da de overtok eiendommen hadde det ikke vært
selvstendig landbruksdrift på eiendommen på flere år, og de har heller aldri selv drevet jordbruksarealet
selvstendig. Etter overdragelsen i 2002 ble det fastslått av både kommunens landbruksavdeling og
fylkesmannens landbruksavdeling at det ikke var behov for to boliger på eiendommen ut fra en
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landbruksfaglig vurdering. I forbindelse med oppføring av nytt bolighus på eiendommen i 2003 (02/4168)
etter eierskiftet, ble det imidlertid ikke stilt krav om riving av eksisterende eldre bolighus. Dette ble
begrunnet med denne ikke lenger var egnet som bolig, men skulle kunne brukes til utleie og turisme. Det er
dette bygget det nå søkes om erstatningsbolig for.
Siden det fremdeles ikke er selvstendig drift på eiendommen, og eiendommens arealgrunnlag ikke tilsier at
det pålegges boplikt i forbindelse med framtidig eierskifte, finnes det heller ikke nå behov for to boliger på
gnr. 21, bnr. 17.
Bosettingshensynet er ikke truet i området Stava – Ferkingstad, og det finnes ledige regulerte og uregulerte
boligarealer ikke langt fra omsøkte eiendom.
Ut fra en landbruksfaglig vurdering vil kommunens landbruksforvaltning på det sterkeste frarå oppføring
av erstatningsbolig på gnr. 21, bnr. 17, på grunn av at dette eldre bolighuset ikke lenger er å regne som en
bolig, men skal brukes kun til utleie og turisme, at driftsenheten på ingen måte fyller de strenge krav som
stilles til behov for to boliger på en landbrukseiendom og jordvernhensynet.
Kommuneantikvar har følgende uttalelse i saken:
Huset og driftsbygningen er plassert i kategori C (SEFRAK), som er laveste kategori. Huset har svært få
originale bygningsdeler, men har bevart sin grunnform. Etter våre opplysninger har Rogaland
fylkeskommune plassert huset i vernekategori B. Saken bør derfor sendes dit for uttale.
Eiendommen har et registrert automatisk fredet kulturminne. I tillegg krysser en eldre veg eiendommen.
Denne vegen er påvist automatisk fredet frem til Stavavegen på nordsiden av eiendommen. Det er
sannsynligvis samme vegfar som fortsetter sørover og det bør vurderes hvilken vernestatus denne vegen
bør ha videre. Dette må avklares av Rogaland fylkeskommune.
Saken er ikke oversendt øvrige berørte myndigheter, ettersom søknaden avslås.
Søknaden er dessuten avhengig av vurdering/tillatelse etter kulturminneloven og jordloven.
Avslag på riving
Plan- og bygningsloven § 31-5 sier at riving kan avslås inntil det foreligger igangsettingstillatelse
for nytt tiltak, eller en reguleringsplan som tillater riving. I dette tilfellet foreligger det ingen av
delene. Dessuten har huset en verneverdi og er SEFRAK-registrert. Husets verneverdi ble av
eierne i sin tid vurdert som så stor at de ikke ønsket å rive det, da de skulle bygge nytt hus.
Eierne har altså selv argumentert for husets verneverdi. Huset må derfor bevares inntil
spørsmålet om nybygg er avklart eller det foreligger en reguleringsplan. Inntil da avslås søknad
om riving.
LNF-spredt
Kommuneplanen har bestemmelser i kap. 9, som tillater utbygging på bebygde bolig- og
fritidseiendommer i LNF-områdene. Denne eiendommen er en landbrukseiendom og
bestemmelsene i kap. 9.1 a-d kommer derfor ikke til anvendelse.
Dispensasjoner.
Tiltaket er i strid med kommuneplan 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.
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Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse:
Prinsippsøknad for å avklare dispensasjonsspørsmålet samt byggesøknad fra 2002/2003 gjaldt søknad om
gardshus nr. 2 på garden. Det fremgår ikke av vedtak, fra verken administrasjonen eller Hovedutvalget
Teknisk og Miljø, at nybygget var en erstatningsbolig for det gamle våningshuset. Heller ikke i uttaler til
saken, fra landbruksavdelingen, antikvaren eller Fylkesmannen i Rogaland, er tiltaket vurdert som en
erstatningsbolig.
I klage på vedtaket er det nevnt at boligen kan nyttes til f. eks. utleie for såkalt gardsturisme, men dette er
kun ett av flere argument som er lagt til grunn i klagen. Hovedmomentet i klagen er at argumentene for å
avslå søknad om gardshus nr. 2 på garden er tvetydige og det er dette sammen med flere andre moment
som er grunnlaget for behandlingen av saken i HTM.
De vurderinger som er gjort av landbruksavdelingen i denne saken, når de viser til at det ikke er grunnlag
for å tillate to gardshus på eiendommen, vil med andre ord være feil. Vi søker ikke om gardshus nr. 2, men
en erstatningsbolig for den eldste av de to boligene som står på eiendommen i dag. Omsøkt tiltak vil altså
ikke føre til noen endringer fra dagens situasjon og man viser til gjeldende kommuneplan som åpner for
erstatningsboliger på eksisterende bebygde boligeiendommer i LNF- områder.
Først og fremst vil boligen føres opp på den del av eiendommen som allerede er bebygd. Bebyggelsen vil
være samlet i samme tun og vil ha en naturlig tilknytning til hverandre. Ny bolig søkes oppført på det
arealet som allerede er fylt ut og planert som uteareal og vil ligge på samme høyde som eksisterende bolig.
Terrenget er i to høyder og boligen er tilpasset dette med hensyn til plassering på tomten og
høydebeliggenheten. Det vil med andre ord ikke være jordbruksarealer rundt tunet og tiltaket vil ikke
medføre negative virkninger for områdene rundt.
Arealer lenger vest på eiendommen er kupert og vil hovedsakelig være beiteareal. Mot nord, på motsatt side
av Stavavegen, ligger det gode jordbruksarealer som er i aktivt bruk. Omsøkt bolig ligger tilbaketrukket fra
vegen og vil ikke begrense eller medføre ulemper for driften av disse arealene. Avstand og plassering vil i
liten grad skille seg fra dagens situasjon og man anser forholdet som uendret.
Vedrørende begrensning av BYA har ikke dette annen hensikt enn å begrense den totale bygningsmassen
på eiendommer i LNF- områder. I stedet for å legge til grunn %BYA, som er vanlig i boligområder, har
man heller valgt å sette et tak på tillatt BYA. Hvorfor man har konkludert med 200m² er ikke kjent, og vi
mener at dette vil være mer korrekt å vurdere i hver enkelt sak. Terrengforhold, omgivelser/ landskap og
omkringliggende bebyggelse vil være eksempler på hensyn som vil være viktigere å ivareta/ tilpasse enn
bygningens BYA.
I denne konkrete saken er bygningsmassen samlet og hvor boligdelen er i tråd med tillatte BYA. Årsaken til
avviket vil være garasjen og overbygde arealer ved inngangsparti og terrasse. (…) Underetasjen er tilpasset
slik at gulv samsvarer med terrenget mot vest, som ligger en etasje lavere og mer eller mindre på høyde
med den private vegen som går gjennom eiendommen i nord-sør retning. Tiltaket vil i så måte ikke medføre
store terrenginngrep som endrer landskapsbildet, eller redusere grøntområdene rundt bebyggelsen i
vesentlig grad. Større grunnflate/ BYA vil være en følge av at man har hensyntatt omgivelsene og at
eiendommen ligger på et høydedrag.
Boligen vil i hovedsak fremstå som i en etasje, hvor underetasjen kun vil være synlig fra vest. Det er valgt
en moderne utforming, som representerer dagens byggeskikk, og flatt tak som bidrar til et dempet uttrykk.
På den måten vil boligen ha større respekt for sine omgivelser og ikke virke forstyrrende i landskapet.
Til sammenligning ville flere etasjer til fordel for mindre BYA i større grad medført ubalanse og gitt en
uheldig fjernvirkning, selv om dette ville være i tråd med bestemmelsene.
Vi legger til grunn at man i arbeidet med kommuneplanen har funnet at erstatningsboliger på eksisterende
bebygde eiendommer i LNF- områder kan tillates og at omsøkt tiltak vil være i denne kategorien. Omsøkte
dispensasjoner vil i stor grad være teoretiske og man har vist til hvilke vurderinger som er gjort for å
ivareta de intensjoner som antas å være grunnlaget for fastsetting av BYA og tomtestørrelse i
kommuneplanens bestemmelser. (…)
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Denne delen av eiendommen er naturlig avskåret fra jordbruksområdene og dette sørger for at det ikke er
fare for økning av konfliktnivået mellom landbruket og boligbebyggelsen.
Kommunens begrunnelse for ikke å gi dispensasjon fra landbruksformålet:
Hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt
De generelle hensyn bak at et område avsettes til LNF-formål er å ivareta landbruksproduksjon
og sikre naturområder med spesielle naturkvaliteter og spesiell betydning for friluftslivet.
Kulturlandskapet skal også ivaretas. Det er bare tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg
eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk.
Tidligere vedtak og tillatelse
Årsaken til at det er to hus på gården i dag, er at klager brukte verneverdien på det opprinnelige
huset som argument for å få beholde det. Nå brukes det gamle huset, som et argument for at de
har to hus på gården og dermed kan rive det gamle og bygge et nytt. Det var ikke dette som var
argumentasjonen og intensjonen i Hovedutvalgets behandling av klagen i 2003. Kommunen
mener dette er å utnytte regelverket.
Ikke driftsgrunnlag for to hus på gården
Det er ingen aktiv landbruksdrift på eiendommen og jordbruksareal er leid ut til bruk med aktiv
landbruksdrift. Da nåværende eiere overtok eiendommen i 2002 hadde det ikke vært selvstendig
landbruksdrift på eiendommen på flere år, og de har heller aldri selv drevet jordbruksarealet
selvstendig. Etter overdragelsen i 2002 ble det fastslått av både kommunens landbruksavdeling
og fylkesmannens landbruksavdeling at det ikke var behov for to boliger på eiendommen ut fra
en landbruksfaglig vurdering. Siden det fremdeles ikke er selvstendig drift på eiendommen, og
eiendommens arealgrunnlag ikke tilsier at det pålegges boplikt i forbindelse med framtidig
eierskifte, finnes det heller ikke nå behov for to boliger på gnr. 21, bnr. 17.
Påvirkning av gårdsdriften, nærhet til landbruksdrift
Kommuneplanen sier at ny bebyggelse skal plasseres på ikke-produktive arealer. Dette huset
søkes plassert på beiteareal. Nybygget går derfor ut over jordbruksarealet. Eiendommen er en del
av et relativt sort og sammenhengende landbruksareal. En ny bolig her innebærer ytterligere
økning av boligformål i et typisk landbruksområde. Dette understrekes av at de ikke driver jorda
selv. Selv om det ikke er et stort beiteareal, som forsvinner, så vil det planerte uteområdet mot
vest også ta landbruksareal. Området blir i dag brukt til lager av høyballer. En ny bolig med hage
vil altså presse grensene for landbruksdriften mot vest og innskrenke arealet. Høyballene må
lagres et annet sted. Tun og uteområder for bolig utvides på bekostning av landbruksjord.
Ingen mangel på boligeiendommer
Ferkingstadområdet har mange bebygde boligeiendommer, og regulerte boligfelt. Det er derfor
mulig å finne hus i nærheten, også i forbindelse med overdragelse av landbrukseiendom til neste
generasjon.
Bevaring av gammelt hus
Det eksisterende huset har en viss verneverdi i seg selv og som et miljøelement. Dette var et
argument for å få beholde det, da nytt hus ble bygget sist. Ettersom husets levetid har blitt
forlenget, vil det være vanskelig å hevde at det ikke har noen verdi lenger. Dette er et gammelt
hus, som ikke skal erstattes med et nytt, nettopp fordi det ble beholdt ved forrige boligsøknad.
Kommunen mener at vilkårene for dispensasjonen ikke er oppfylt, jf. pbl. § 19-2, og det gis derfor
ikke dispensasjon.
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Klageadgang
Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken.

Runar Lunde
areal og byggesakssjef
Ingvill Granodd
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi til:
Sven Tore Jakobsen, Verven 36, 4014 STAVANGER
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/6723-7

Gnr/bnr: 21/17

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

TILTAK

Gebyrpunkt

Areal

Faktor

Sats

Gebyr

Riving

3.7

1

2625

2625

Nybygg enebolig

3.1

1,2

11400

13680

Faktor

Sats

Gebyr

1

6475

6475

Timesats

Gebyr

BEHANDLING/TJENESTE
Endring av tillatelse
Dispensasjon
Midl. brukstillatelse
Igangsettingstillatelse
Ferdigattest

Gebyrpunkt

Areal

3.14

DELSUM
TILLEGGSGEBYR
Timearbeid

Gebyrpunkt

Ant. timer

Tot. gebyr-

REFUSJON
Gebyrpunkt

min. sats

Prosentsats

TOTALT GEBYR

Beløp

22780

For mer informasjon, se gjerne www.karmoy.kommune.no/egenbetaling/
05.02.2020

dato
Ingvill Granodd

saksbehandler
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teknisk etat

Notat til oppfølging
Ingvill Granodd

Til:
Kopi:
Fra

: Britt Johnsen Pedersen

Arkivkode
GNR 21/17

Arkivsaknr./løpenr.
19/6723 64972/19

Dato
13.12.2019

21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE
LANDBRUKSFAGLIG UTTALELSE
Eskild Kvala AS søker på vegne av Sven Tore Jakobsen om rivning og nybygg av enebolig og
garasje på gnr. 21, bnr. 17.
Alle landbrukseiendommer omfattes av jordloven (jfr. § 1). Omsøkte tiltak ligger i område som i
kommuneplanen prioriterer landbruk-, natur- og friområde (LNF-område). I følge kommunens
LNF-kartlegging ligger eiendommen i viktig jordbruks- og kulturlandskapsområde.
Kommunens digitale markslag og Gårdskart fra NIBIO viser at jordbruksareal berøres av
tiltaket.
Den landbruksmessige driftsenheten består av gnr. 21, bnr. 17. Driftsenheten har et totalareal på
241,2 dekar, hvorav 57,7 dekar er definert som jordbruksareal (23,1 dekar fulldyrka jord og 34,6
dekar innmarksbeite). Det er ingen aktiv landbruksdrift på eiendommen og jordbruksareal er
leid ut til bruk med aktiv landbruksdrift. Driftsenheten er registrert med følgende bygninger:
våningshus, enebolig og garasje/driftsbygning. Opplysningene er hentet fra kommunens
digitale kartverk (GISLINE-Innsyn og markslagskart), Gårdskart fra NIBIO og Jordregisteret. I
følge søknaden som landbrukskontoret har fått til uttalelse, utgjør berørt areal ca. 0,3 dekar
innmarksbeite.
Omsøkte bolig vil ligge på arealer som er definert som innmarksbeite. Siden dette ikke er en
bygning som oppføres i tilknytning til landbruksdriften på eiendommen, er det nødvendig med
en egen søknad om omdisponering av jordbruksareal etter jordloven § 9 for dette tiltaket,
dersom det gis byggetillatelse til bolig her.
Nåværende eiere overtok ervervet eiendommen i 2002. Da de overtok eiendommen hadde det
ikke vært selvstendig landbruksdrift på eiendommen på flere år, og de har heller aldri selv
drevet jordbruksarealet selvstendig. Etter overdragelsen i 2002 ble det fastslått av både
kommunens landbruksavdeling og fylkesmannens landbruksavdeling at det ikke var behov for
to boliger på eiendommen ut fra en landbruksfaglig vurdering. I forbindelse med oppføring av

teknisk etat

nytt bolighus på eiendommen i 2003 (02/4168) etter eierskiftet, ble det imidlertid ikke stilt krav
om riving av eksisterende eldre bolighus. Dette ble begrunnet med denne ikke lenger var egnet
som bolig, men skulle kunne brukes til utleie og turisme. Det er dette bygget det nå søkes om
erstatningsbolig for.
Siden det fremdeles ikke er selvstendig drift på eiendommen, og eiendommens arealgrunnlag
ikke tilsier at det pålegges boplikt i forbindelse med framtidig eierskifte, finnes det heller ikke
nå behov for to boliger på gnr. 21, bnr. 17.
Boligens plassering på innmarksbeite og i viktig jordbruks- og kulturlandskapsområde vil virke
monumental i forhold til den bygningen som ligger der i dag. I tillegg strider det mot lokale og
nasjonale jordvernmålet.
Bosettingshensynet er ikke truet i området Stava – Ferkingstad, og det finnes ledige regulerte og
uregulerte boligarealer ikke langt fra omsøkte eiendom
Ut fra en landbruksfaglig vurdering vil kommunens landbruksforvaltning på det sterkeste frarå
oppføring av erstatningsbolig på gnr. 21, bnr. 17, på grunn av at dette eldre bolighuset ikke
lenger er å regne som en bolig, men skal brukes kun til utleie og turisme, at driftsenheten på
ingen måte fyller de strenge krav som stilles til behov for to boliger på en landbrukseiendom og
jordvernhensynet.

Karmøy kommune
Tekn. avd.- byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Kommuneplan:

Gnr. 21 bnr. 17 – Stavavegen 30, 4274 Stol
Ikke regulert
LNF- område

REDEGJØRELSE I SAK 19/6723
Viser til brev om ufullstendig søknad av 08.01.20 med henvisning til landbruksfaglig uttale av
13.12.19.
Landbruksfaglig vurdering av tiltaket
Prinsippsøknad for å avklare dispensasjonsspørsmålet samt byggesøknad fra 2002/2003
gjaldt søknad om gardshus nr. 2 på garden. Det fremgår ikke av vedtak, fra verken
administrasjonen eller Hovedutvalget Teknisk og Miljø, at nybygget var en erstatningsbolig
for det gamle våningshuset.
Heller ikke i uttaler til saken, fra landbruksavdelingen, antikvaren eller Fylkesmannen i
Rogaland, er tiltaket vurdert som en erstatningsbolig.
I klage på vedtaket er det nevnt at boligen kan nyttes til f. eks. utleie for såkalt gardsturisme,
men dette er kun ett av flere argument som er lagt til grunn i klagen.
Hovedmomentet i klagen er at argumentene for å avslå søknad om gardshus nr. 2 på garden
er tvetydige og det er dette sammen med flere andre moment som er grunnlaget for
behandlingen av saken i HTM.
De vurderinger som er gjort av landbruksavdelingen i denne saken, når de viser til at det ikke
er grunnlag for å tillate to gardshus på eiendommen, vil med andre ord være feil.
Vi søker ikke om gardshus nr. 2, men en erstatningsbolig for den eldste av de to boligene
som står på eiendommen i dag.
Omsøkt tiltak vil altså ikke føre til noen endringer fra dagens situasjon og man viser til
gjeldende kommuneplan som åpner for erstatningsboliger på eksisterende bebygde
boligeiendommer i LNF- områder.
På bakgrunn av dette opprettholder vi tidligere innsendt rammesøknad, med de
vurderinger/ argument som er lagt til grunn i dispensasjonssøknaden.

Side 1 av 2
Prosjekt 4305-19

23.01.20

Bevaring av steingard
Omsøkt bolig skal plasseres i samme høyde som eksisterende terreng, og tidligere oppført
enebolig. Underetasjen vil delvis ligge under terreng, grunnet eksisterende terrengforhold.
Avstand til steingarden er ca. 4,5 meter og man skal ikke verken fjerne eller endre på denne i
forbindelse med tiltaket.
Ut fra fasadetegninger som følger søknaden ser det ut som at fremtidig terreng skal løftes
opp i forhold til eksisterende terreng. Terrenget her er allerede opparbeidet i den høyden
som tegninger viser og er naturlig avsluttet ut mot steingarden.
Ved etablering av byggegrop vil det være tilstrekkelig avstand til at steingard ikke blir berørt.
Oppmåling av usikre grenser
Man er ikke uvillig til å få oppmålt grenser, men på bakgrunn av den tilbakemelding som er
gitt, ber vi om at rammesøknaden behandles først.
Avstand til grensen er 4,7 meter og denne er vist i senter av steingarden. Det er liten tvil om
at det er steingarden som er grenselinjen mellom de to eiendommen og det vil dermed være
lite avvik i forhold til avstanden.
Avstand til grensen vurderes som sikker nok til å få behandlet rammesøknaden og man kan
sette som vilkår at oppmåling av grenser må være utført før igangsettingstillatelse.
Det er tilstrekkelig med plass på tomten til at boligen kan trekkes mot sør uten at dette får
negative konsekvenser.

Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes

Side 2 av 2
Prosjekt 4305-19

23.01.20

Oppvekst- og kulturetaten

Notat til orientering
Ingvill Granodd

Til:
Kopi:
Fra

: Ane Steingildra Alvestad

Arkivkode
GNR 21/17

Arkivsaknr./løpenr.
19/6723 481/20

Dato
03.01.2020

21/17 - KOMMUNEANTIKVARENS KOMMENTAR STAVAGARDEN, STAVA - RIVING
OG NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE

Uttale ang. riving av Sefrakbygg på eiendom 21/17
Bolighuset er registrert i Sefrak-registeret med byggeår 184, siste kvartal av 1800-tallet. I
kommunedelplan for kulturminner er huset og driftsbygningen plassert i kategori C, som er laveste
kategori. Huset har svært få originale bygningsdeler, men har bevart sin grunnform. Etter våre
opplysninger har Rogaland fylkeskommune plassert huset i vernekategori B. Saken bør derfor
sendes dit for uttale.
Eiendommen ligger i et flott kulturlandskap, der nye tiltak må tilpasses. Tilpasning kan blant annet
oppnås ved hjelp av material- og fargebruk.
Eiendommen har et registrert automatisk fredet kulturminne. I tillegg krysser en eldre veg
eiendommen. Denne vegen er påvist automatisk fredet frem til Stavavegen på nordsiden av
eiendommen. Det er sannsynligvis samme vegfar som fortsetter sørover og det bør vurderes hvilken
vernestatus denne vegen bør ha videre. Dette må avklares av Rogaland fylkeskommune.

Oppvekst- og kulturetaten
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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

Seksjonsnr

21

17

0

0

Kommune

Karmøy

Adresse

Stavavegen 30, 4274 Stol

TILTAKETS ART OG BRUK
Tiltakstype:

Ny bygg - Boligformål
Riving av hele bygg

Næringsgruppe:

X

Bygningstype:

111 Enebolig

Formål:

Bolig

Beskrivelse av bruk:

Riving og nybygg

Bolig

TILTAKSHAVER
Navn

Sven Tore Jakobsen

Telefon
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Mobiltelefon

957 65 744

E-postadresse

sventore.jakobsen@tdwilliamson.com

Adresse

Verven 36, 4014 STAVANGER

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?

Nei
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VARSLING

FØLGEBREV
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET:
Riving av eldre boligbygning for oppføring av ny enebolig med garasje
REDEGJØRELSE:
Tiltakshaver ønsker å rive den gamle boligbygningen for å ersta e denne med ny enebolig e er dagens
standard.
Eksisterende bolig er registrert i Sefrak, men antas ikke å ha særlig verneverdi.
Saken må likevel sendes l kommunens kulturavdeling for u ale og det vedlegges foto.
Tiltaket vil være en erstatningsbolig i LNF- område, men be nger dispensasjon fra arealformålet i
kommuneplanen grunnet tomtens størrelse og boligens BYA.
Egen søknad er vedlagt, vedlegg B1.
Nybygg vil være plassert nærmere Stavavegen (FV 4842) enn veglovens §29 åpner for. Saken er oversendt SVV
og det foreligger llatelse l dispensasjon fra byggegrense, vedlegg B2.
Tiltaket med omsøkte dispensasjoner er nabovarslet i samsvar med SAK10 §5-2 og det foreligger ikke
merknader l ltaket.
Nybygg påkobles eksisterende vannledning l nr. 32, som er lagt i 2004 ved oppføring av denne boligen.
Dimensjon er lstrekkelig l å dekke begge boligene (ref. eks. situasjon)
Godkjent rørleggermelding fra 2004 vedlegges.
Vedrørende avløp vurderes ikke de e l å endres vesentlig. Man viser l at det i hht forurensningsforskri ens
§12-3 kun vil være nye, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp, som er søknadsplik g. Det følger videre
av §12-3 annet ledd at utslipp etablert før 01.01.07 som ikke økes vesentlig er lla , i den grad det følger av
§12-16.
Riving og nybygg av enebolig medfører ingen vesentlig økning av eksisterende utslipp og ltaket er derfor ikke
søknadsplik g e er forskri om begrensning av forurensning.
Godkjent utslipps llatelse vedlegges, vedlegg Q2.
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Vedrørende brannvann/ slokkevann vurderes bebyggelsen i området l å være spredt.
Nybygg vil få en minste avstand l eksisterende bolig på ca. 12m, målt fra søyle under tak l takkant på eks.
bolig. Avstand mellom fasadeliv vil være enda større.
Eksisterende dri sbygning/ garasjebygg vil ha en avstand på ca. 13m, målt fra garasjedelen.
Nærmeste bebygde naboeiendom ligger mot øst hvor det er ca. 48m fra dri sbygning/ garasje l
boligbygningen. (21/53).
Ca. 50m mot nord-øst ligger bebyggelsen te ere (Stavagarden), men vesentlig høyere enn bebyggelsen på
omsøkt eiendom. (på motsa side av Stavavagen)
Spredningsfaren er med andre ord liten og man legger TEK17 §11-17 andre ledd bokstav E l grunn:
"Forskri om brannforebygging (forebyggendeforskri en) § 21krever at kommunen skal sørge for at den
kommunale vannforsyningen fram l tomtegrense i te bygd strøk er lstrekkelig l å dekke brannvesenets
behov for slokkevann.
I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er det lstrekkelig at kommunens brannvesen
disponerer passende tankbil."
2
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SØKNAD OM DISPENSASJON
Det søkes om dispensasjon fra:
Arealplaner

Begrunnelse
Det søkes dispensasjon fra plan- og bygningslovens §11-6 vedrørende virkning av kommuneplan, herunder
kommuneplanens bestemmelser pkt. 9.1 vedrørende ltak i LNF- områder.
Se vedlegg.
Det søkes om dispensasjon fra:
Vegloven

Begrunnelse
Avgjort av Statens vegvesen, se vedlegg

Arealdisponering
PLANSTATUS MV.
Type Plan

Arealdel av kommuneplan

Navn på plan

670 Kommuneplan Karmøy kommune 2014-2023

Reguleringsformål

LNF- område

Beregningsregel angi i gjeldende plan

BYA

Grad av utny ng iht. gjeldende plan

200 m²

TOMTEAREALET
Byggeområde/grunneiendom

0 m²
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- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

0 m²

+ Areal som skal legges l

0 m²

= Beregnet tomteareal

0 m²

BEBYGGELSEN
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

200 m²

Areal eksisterende bebyggelse

365 m²

- Areal som skal rives

65 m²

+ Areal ny bebyggelse

332 m²

+ Parkeringsareal

0 m²
3

= Sum areal

632 m²

Beregnet grad av utny ng
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GRAD AV UTNYTTING
632 m²

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:
Flom (TEK § 7-2)

Nei

Skred (TEK § 7-3)

Nei

Andre natur og miljøforhold (pbl § 28-1)

Nei

VANNFORSYNING
Tilknytning

Oﬀentlig vannverk

Krysser vann lførsel annens grunn?

Ja

Foreligger re ghet ved nglyst erklæring?

Ja

AVLØP
Tilknytning

Privat avløpsanlegg

Skal det installeres vannklose

Ja

Foreligger utslipps llatelse

Ja

Krysser avløpsanlegg annens grunn?

Nei
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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
4

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

06.12.2019 13:35:14 AR347346912
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Ansvarlig søker bekre er at hele ltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold l plan- og
bygningsloven.
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B1
Karmøy kommune
Areal og byggesak
Postboks 167
4291 Kopervik

Eiendom:
Reguleringsplan:
Kommuneplan:

Gnr. 21 bnr. 17 – Stavavegen 30, 4274 Stol
Ikke regulert
LNF- område

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

Plan- og bygningslovens §11-6 vedrørende rettsvirkning av kommuneplan, herunder
avsatt formål til landbruk, natur og friluft (LNF)

Omsøkt tiltak er riving av eksisterende bolig for oppføring av ny enebolig med garasje.
I henhold til kommuneplanens bestemmelser pkt. 9.1 kan det på eksisterende bebygde
boligeiendommer i LNF- områder oppføres nybygg med samlet BYA på inntil 200m² ved
riving av eksisterende bolig.
Dette gjelder ikke eiendommer som ligger i 100- meters beltet langs sjø eller på eiendommer
som er større enn 1,5daa.
Omsøkt tiltak vil være en erstatningsbolig på en allerede bebygd eiendom i LNF- område. Det
er i dag oppført to boliger og en mindre garasje/ driftsbygning på tomta. Det er den eldste av
de to boligene som nå skal rives for å kunne føre opp ny enebolig etter dagens standard.
Ny bolig plasseres som en del av eksisterende tun, hvor garasjedelen mer eller mindre vil
være plassert hvor eksisterende bolig står i dag. Boligdelen trekkes noe lenger mot vest for å
bedre utnytte tomteforholdene/ terreng.
Omsøkt bolig overstiger tillatte 200m² BYA, samt at eiendommen er større enn 1,5daa, og
tiltaket betinger dermed dispensasjon fra arealformålet i kommuneplanen.
Omsøkt bolig har en BYA på 198,7m² med garasjedel på 78,9m² og åpent overbygget areal
på 54,4m², totalt 332m².
Omsøkt parsell har et areal på 24,6daa og ligger i sin helhet utenfor 100- meters beltet langs
sjø.
Det er noe uklart hva som er intensjonen med de begrensninger som kommuneplanen
fastsetter for størrelse på bebyggelsen, og størrelse på eiendommen, men det antas at dette
vil være for at det ikke skal kunne etableres ubegrenset antall bygninger, med ubegrenset
størrelse, og at eiendommer større enn 1,5daa ofte vil berøre beitemark, dyrka mark eller
annet jordbruksareal.
Dette vil da være utgangspunktet for de vurderinger som er gjort ved prosjektering av ny
enebolig og hvilke konsekvenser som må hensyntas.
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Først og fremst vil boligen føres opp på den del av eiendommen som allerede er bebygd.
Bebyggelsen vil være samlet i samme tun og vil ha en naturlig tilknytning til hverandre. I
forbindelse med oppføring av eksisterende bolig på eiendommen (nr. 32) ble det
opparbeidet større gårdsplass og laget til store og gode utearealer.
Ny bolig søkes oppført på det arealet som allerede er fylt ut og planert som uteareal og vil
ligge på samme høyde som eksisterende bolig. Terrenget er i to høyder og boligen er
tilpasset dette med hensyn til plassering på tomten og høydebeliggenheten.
Det vil med andre ord ikke være jordbruksarealer rundt tunet og tiltaket vil ikke medføre
negative virkninger for områdene rundt.
Arealer lenger vest på eiendommen er kupert og vil hovedsakelig være beiteareal. Mot nord,
på motsatt side av Stavavegen, ligger det gode jordbruksarealer som er i aktivt bruk. Omsøkt
bolig ligger tilbaketrukket fra vegen og vil ikke begrense eller medføre ulemper for driften av
disse arealene.
Avstand og plassering vil i liten grad skille seg fra dagens situasjon og man anser forholdet
som uendret.
Vedrørende begrensning av BYA har ikke dette annen hensikt enn å begrense den totale
bygningsmassen på eiendommer i LNF- områder. I stedet for å legge til grunn %BYA, som er
vanlig i boligområder, har man heller valgt å sette et tak på tillatt BYA. Hvorfor man har
konkludert med 200m² er ikke kjent, og vi mener at dette vil være mer korrekt å vurdere i
hver enkelt sak. Terrengforhold, omgivelser/ landskap og omkringliggende bebyggelse vil
være eksempler på hensyn som vil være viktigere å ivareta/ tilpasse enn bygningens BYA.
I denne konkrete saken er bygningsmassen samlet og hvor boligdelen er i tråd med tillatte
BYA. Årsaken til avviket vil være garasjen og overbygde arealer ved inngangsparti og
terrasse. Garasjen og boligens hovedetasje vil være plassert på samme høyde som
uteområder og terreng ligger i dag og vil kreve svært lite grunnarbeider. Underetasjen er
tilpasset slik at gulv samsvarer med terrenget mot vest, som ligger en etasje lavere og mer
eller mindre på høyde med den private vegen som går gjennom eiendommen i nord-sør
retning.
Tiltaket vil i så måte ikke medføre store terrenginngrep som endrer landskapsbildet, eller
redusere grøntområdene rundt bebyggelsen i vesentlig grad.
Større grunnflate/ BYA vil være en følge av at man har hensyntatt omgivelsene og at
eiendommen ligger på et høydedrag.
Boligen vil i hovedsak fremstå som i en etasje, hvor underetasjen kun vil være synlig fra vest.
Det er valgt en moderne utforming, som representerer dagens byggeskikk, og flatt tak som
bidrar til et dempet uttrykk. På den måten vil boligen ha større respekt for sine omgivelser
og ikke virke forstyrrende i landskapet.
Til sammenligning ville flere etasjer til fordel for mindre BYA i større grad medført ubalanse
og gitt en uheldig fjernvirkning, selv om dette ville være i tråd med bestemmelsene.
Vi legger til grunn at man i arbeidet med kommuneplanen har funnet at erstatningsboliger
på eksisterende bebygde eiendommer i LNF- områder kan tillates og at omsøkt tiltak vil være
i denne kategorien. Omsøkte dispensasjoner vil i stor grad være teoretiske og man har vist til
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hvilke vurderinger som er gjort for å ivareta de intensjoner som antas å være grunnlaget for
fastsetting av BYA og tomtestørrelse i kommuneplanens bestemmelser.
I det ovenstående vil det være tydelig at det er gjort flere grep for å sikre at man tar hensyn
til området som helhet og ikke har til intensjon om å bygge ned jordbruksområder eller
vanskeliggjøre driften av de omkringliggende jordbruksarealer som er i aktiv drift.
Denne delen av eiendommen er naturlig avskåret fra jordbruksområdene og dette sørger for
at det ikke er fare for økning av konfliktnivået mellom landbruket og boligbebyggelsen.
Etter en samlet vurdering anser man omsøkt dispensasjon til å være en følge av
tomtestørrelsen og boligens BYA og viser til at de intensjoner kommuneplanen er ment å
ivareta i LNF- områder er ivaretatt.
Fordelene med å hensynta omgivelser og fjernvirkning av tiltaket vurderes som klart større
enn ulempene en dispensasjon vil medføre i denne saken og vilkår i plan- og bygningslovens
§19-2 vil være ivaretatt.

Med vennlig hilsen
Eskild Kvala AS
________________
Olav Liknes
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ESKILD KVALA AS
Postboks 155
4291 KOPERVIK

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Region vest

Anna Synnøve Hvass / 46788870 19/325075-3

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:
26.11.2019

Fv. 4842 - Tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - gnr. 21 bnr. 17 i
KARMØY kommune
Vi viser til søknad datert 08.11.2019.
Vedtak
Med hjemmel i vegloven §30 og §34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 4842 for
å oppføre nybygg på gnr. 21 bnr. 17 i Karmøy kommune.
Vilkår for dispensasjonen
1. Tiltaket skal være i tråd med situasjonsplan datert 31.10.2019.
2. Avstanden fra bygningen (inkludert takutspring) til senterlinjen på fv. 4842 skal være
minst 16,40 meter.
3. Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold,
må det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom
slik at rygging ut på offentlig veg unngås. Siktkrav til eiendommens avkjørsel må
ivaretas.
4. Bygningen må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder.
5. Grenseverdiene for støy og luftkvalitet i Klima- og miljøverndepartementets
rundskriv T-1442 og T-1520 må tilfredsstilles.
6. Det kan ikke kreves erstatning for skader og ulemper som følge av at
bygningen/innretningen ligger nær fv. 4842.

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

7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller
dispensasjonen bort.
Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt.
Begrunnelse for vedtaket
Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov
ved en eventuell utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen. Det søkes om
oppføring av nybygg som vil erstatte eksisterende bolig som rives. Omsøkt tiltak ønskes
oppført 16,40 m fra fylkesvegen. Statens vegvesen har vurdert saken og kan ikke se at det
vil få konsekvenser for fylkesvegen og gir derfor dispensasjon for tiltaket.

Rett til å klage
Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan
det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak». Fristen for å klage er tre uker fra
vedtaket er mottatt. Klageinstans er Rogaland fylkeskommune. Klage sendes til Statens
vegvesen Region vest, Postboks 43, 6866 Leikanger eller til firmapost-vest@vegvesen.no,
som vil videresende klagen til klageinstansen.

Vedlegg
Vegloven §29, §30, §34, §35, §38 Situasjonsplan, innspill fra Karmøy kommune

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Anna Synnøve Hvass

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
KARMØY KOMMUNE, Postboks 167, 4291 KOPERVIK
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08.11.19 Olav Endretplassering
06.11.19 Olav Endretplassering,rev. innkjørselog vegareal/ gårdsplass

Tiltakshaver:
Byggeplass:
Kommune:
Gnr:

Bnr:

Situasjonsplan

Mål:

Dato:
Tegn:
Prosjekt:
Tegn.nr:
Tegningener beskytteti.h.t.lov om opphavsrett.

(D Avsender

(forvaltningsorganets

Melding om rett til å klage over

stempel)

forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven

® Mottaker(navnog adresse)

Denne

meldingen

gir viktige

opplysninger

Dato

®

Klageinstans

å klage

over vedtak

§ 27 tredje ledd)

De har fått underretning

0m.

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagerett
Hvem

hvis De ønsker

®

kan De klage til?

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk G). Hvis vi ikke
tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen,jf.
rubrikk @.

Klagefrist

Klagefristen er tre « 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette
brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget
fristen, 0g da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar
begrunnelsen.

Innholdet

Utsetting

i klagen

av giennom—

føringen av vedtaket

De må presisere
— hvilket vedtak De klager over
— årsaken til at De klager
— den eller de endringer som De ønsker
— eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.
Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute
eller til klagen er avgjort.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve
veiledning

Med Visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De måi tilfelle ta kontakt med
oss, jf. rubrikk (D. De vil da få nærmere veiledning 0m adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

Kostnader

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts—0g formuesgrenser. Fylkesmannen
eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt
endret til Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk @) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

ved klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

Hvis De mener at De har Vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman—
nen). Sivilombudsmannen

kan ikke selv endre vedtaket,

men kan gi sin

vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgi ort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Særlige

opplysninger

0073 B (Godkj. 05-95)
Elektronisk utgave

Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 29
Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne lova, dersom ikkje anna
følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven.
Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet
på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre
samfunnsomsyn.

Byggegrensene skal gå i ein avstand på 50 meter frå riksveg og fylkesveg og 15 meter frå kommunal
veg. For gang- og sykkelveg er avstanden 15 meter (anten vegen er riksveg, fylkesveg eller kommunal
veg). Føresegnene i dette leddet gjeld dersom ikkje anna følgjer av føresegnene i tredje, fjerde og
femte ledd. Avstanden skal reknast frå midtlina i høvevis kjørebana, eller gang- og sykkelvegen. Har
vegen åtskilde kjørebaner, eller er det tvil om kva som bør reknast for midtline, avgjer vegstyremakta
kva line avstanden skal reknast frå.

Departementet kan for særskilt fastsette riksvegstrekningar sette større eller mindre avstand enn
den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje større enn 100 meter. For fylkesveg kan
fylkeskommunen for særskilt fastsette strekningar sette ein større avstand enn den som er nemnt i
andre ledd, likevel ikkje større enn 50 meter.

For fylkesveg kan fylkeskommunen for særskilt fastsett strekning sette byggegrensa til ein mindre
avstand enn den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje mindre enn 15 meter.

Ved kryss i plan mellom
1) offentlege vegar,
2) offentlege vegar og andre vegar som er opne for allmen ferdsel,
3) offentlege vegar og jarnveg eller sporveg,
skal byggegrensa følgje den rette lina mellom punkt på midtlina åt vegane (jernbana, sporvegen) 60
meter frå skjeringspunktet åt midtlinene ved kryss med riksveg og fylkesveg og 40 meter frå
skjeringspunktet ved andre kryss. I særskilde høve kan vegstyremakta fastsette ei anna byggegrense
for det einskilde krysset. Høyrer dei kryssande vegane ikkje under same vegstyremakt, tar den høgste
av desse styremaktene avgjerd i saka.

Før det blir tatt avgjerd etter tredje, fjerde eller femte ledd, skal vedkomande kommune få høve til å
seie si meining. Eigarane av dei eigedomar som vedtaket får verknad for, skal gis skriftlig melding om
avgjerda.

Dei avstandane som er oppgitt i denne paragrafen, skal målast vassrett og i rett line.

Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 30
Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve
plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29.

Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande innretningar, for
utsprengde og utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til leidningar
som nemnde i § 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje anna følgjer av §§
44 flg.

Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for
kommunale vegar.

Etter nærare føresegner som vegstyremaktene fastsett, kan skogsvirke plasserast ved offentlig veg.

Vegloven § 34.
Når byggverk eller anna innretning som nemnt i §§ 30 eller 32 heilt eller delvis ligg eller er
plassert i strid med denne lova eller med føresegner gitt med heimel i lova, må byggverket
eller innretninga ikkje utan særskilt løyve på nokon måte endrast slik at byggverket eller
innretninga vert meir i strid med lova. Byggverket eller innretninga må heller ikkje utan
slikt løyve takast i bruk til vesentlig anna føremål enn før.
Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og
kommunen for kommunale vegar.

Vegloven § 35.
Blir byggverk eller anna innretning som nemnt i §§ 30, 32 eller 33 rive ned eller øydelagt
ved brann eller på annan måte, anten heilt ut eller i så stor mon at reparasjon vil bli ei
vesentleg oppattnying, må oppattbygging berre gjennomførast i samsvar med føresegnene i
§§ 29, 30, 32 og 33.

Vegloven § 38.
Når arbeid med ein plan for offentleg veg er kome så langt at veglina kan visast i marka, kan
vegstyremakta vedta at grunn som vil liggje innafor byggegrenser etter § 29, ikkje må
byggast på eller nyttast på ein måte som vil kome i strid med lova her.
Når plan for offentleg veg er endeleg vedtatt, kan grunn som vil liggje innafor
byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29, ikkje byggast på eller nyttast på ein
måte som vil kome i strid med lova her.
Før det blir tatt avgjerd etter første ledd for riksveg eller fylkesveg, skal vedkomande
kommune få høve til å uttale seg.
Er veglina ikkje endeleg vedtatt seinast 2 år – for stamveg seinast 10 år – etter at det er
lagt ned forbod, fell forbodet bort. Vegstyremakta kan lenge fristen, men ikkje for meir enn 1
år om gongen.

01.05.2020
Målestokk 1:1000

SAKSPROTOKOLL - 21/17 - STAVAGARDEN, STAVA - RIVING OG
NYBYGG ENEBOLIG OG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 57/20
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 7 stemmer mot 2 (Krf 1, MDG 1).

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Gry Trovåg Hansen
19/5766

Arkiv: GNR 15/2289
Sign:

Dato:

Utvalg:
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15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 23/20.
Saken oversendes til Fylkesmannnen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING

Fakta/saksopplysninger:
 I delegert sak nr. 23/20 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av enebolig og bod.
Avslaget ble gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 18-1, vedrørende
opparbeidelse av regulert veg.
 Avslaget ble påklaget av ansvarlig søker i brev datert 29.01.2020.
 På bakgrunn av forslag til opparbeidelse som viste på kart vedlagt klagen, ble saken tatt
opp til ny vurdering i kommunen, og det ble tilbakemeldt til søker at vegutvidelsen som
var vist kunne aksepteres.
 Det ble da sendt inn endringssøknad, og kommunen gav rammetillatelse til tiltaket.
 Etter det var gitt rammetillatelse viste det seg at søker hadde sendt inn feil kart med
klagen, og det var dermed oppstått en misforståelse vedrørende hva utvidelsen omfattet.
 Ansvarlig søker valgte dermed å sende inn klagen på nytt med rett kart. Det er dermed
klage på avslag som behandles nå.
Klagen:
I klagen fremkommer følgende hovedpunkter:


« Siden tiltakshavers eiendom ligger som nummer to fra Grindhaugvegen, vil opparbeidelsesplikten
etter § 18-1 gjelde bare forbi naboeiendommen (15/1103) og langs eiendomsgrensen til 15/2289,
altså ca 50 meter. På det smaleste punktet har dagens vei en asfaltbredde på ca. 2,95 meter. «



«Det er i dag ni boligeiendommer som bruker denne delen av Myrstien som kjøreveg til sine
boliger. Vi er ikke kjent med at beboerne, eller de som kjører renovasjonsbilene, har opplevd
Myrstien som for dårlig til å betjene disse boligene, og stiller derfor spørsmål ved om ulempene
kommunen sikter til i virkeligheten er så store som det gis uttrykk for i avslaget. Slik vi forstår
kommunens begrunnelse, vil imidlertid hensynene bak § 18-1 bli oppfylt dersom kjørebanen utvides
med en asfaltbredde på 3,5-4 meter.»



Tiltakshaver har vært i dialog med eier av 15/1103, som kan gå med på at man utvider kjørebanen
noe mot vest. Tiltakshaver foreslår derfor å utvide kjørebredden på det smaleste punktet til 4,0
meter, som vist på vedlagte tegning. Dette sikrer fremkommelighet for myke trafikanter, brannbiler
og andre større nyttekjøretøy fra Grindhaugvegen og fram til tomta. Ved en slik utvidelse vil
hensynet bak § 18-1 ikke bli vesentlig tilsidesatt, og strengt tatt kan det stilles spørsmål ved om
man i det hele tatt er avhengig av dispensasjon.»

Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.

Vurdering:
Oppføring av enebolig og bod er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven

( pbl. ) § 20-2, jf. 20-1 bokstav a).
I klagen stilles det spørsmål ved om ulempene kommunen sikter til i avslaget i virkeligheten er
så store, samt at det foreslås en utvidelse av vegen på det smaleste partiet, noe som klager mener
gjør at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt.
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.
Hensyn bak bestemmelsen er i hovedsak at tilfredsstillende tekniske anlegg skal opparbeides før
bygninger blir oppført.
Myrstien har en regulert vegbredde på 5 m, noe som innebærer en asfaltbredde på 3,5-4 m,
avhengig av grøfteutforming og krav til sideterreng. Saksbehandler har i forbindelse med
klagesaken vært på befaring på stedet. Dagens situasjon er at Myrstien er opparbeidet i ca. 3 m
asfaltbredde, på det smaleste noe mindre, ca, 2,9 m. På det smaleste er vegen i trangeste laget for
utryknings- og nyttekjøretøy. Brannbiler skal ha 3 m vegbredde. Kommunens vegmyndighet,
sektor samferdsel og utemiljø, har krevd opparbeidelse av vegen, og det veier tungt i
dispensasjonsvurderingen.
Opparbeidelseskravet er begrenset til kun utvidelse av veg med tilhørende belysning, og ikke
øvrige tekniske anlegg som vann- og avløpsledninger osv. Kravet synes dermed på ingen måte
urimelig. Omsøkte tomt ble fradelt med krav om opparbeidelse etter pbl. § 18-1, og det ble gitt
rammetillatelse for en enebolig på tomten i 2014, med samme krav. Det har dermed vært klart
hele tiden at vegen må opparbeides før bolig kan oppføres. Eiendommen nord for omsøkte har
fått dispensasjon for vegopparbeidelse, og har avgitt erklæring om forholdsmessig deltakelse i
opparbeidelsen. Det er dermed mulig for klager å dele på kostnadene på strekningen nord for
omsøkte eiendom med eiendommen som har avgitt erklæring. Dersom veg ikke blir opparbeidet
i denne byggesaken, vil vegkravet aldri bli realisert, da det ikke er flere ubebygde tomter i
området. Søker har anslått kostnadene med opparbeidelsen til litt over 500 000 kr. Dette kan ikke
anses som en uforholdsmessig stor kostnad for vegkrav for en tomt i et så sentralt område. Dette
er en forventet og nødvendig kostnad for å bebygge tomten, og tiltakshaver er ikke alene i
opparbeidelsen, da det foreligger erklæring på eiendom i nord.
I klagen er det lagt ved et kart som viser foreslått utvidelse. Utvidelsen ligger nord for omsøkte
eiendom, og det er ikke vist noe utvidelse langs omsøkte eiendom. Den utvidelse som er foreslått
i klagen er minimal, og anses ikke å være tilstrekkelig for å få en trafikksikker veg.
Hensyn bak bestemmelsen anses å bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon i saken, jf. pbl.
§ 19-2.
Fordelene med dispensasjon i saken er utelukkende privatøkonomiske, ved at tiltakshaver
slipper kostnaden med opparbeidelsen. Dette er ikke hensyn som skal vektlegges i en
dispensasjonsvurdering. Ulempene er at vegen ikke får en tilfredsstillende trakksikkerhet, samt

at vegkravet sannsynligvis aldri blir realisert. En dispensasjon vil også medføre uheldige
presdensvirkninger, da kommunen opplever stort press fra søkere om å slippe kostnader med
vegopparbeidelse.

Kommunen kan ikke se at vilkår i pbl. § 19-2 for å gi dispensasjon er 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. 23/20 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.

Oversikt over vedlegg:
1. Klage
2. Kartvedlegg til klage
3. Kartvedlegg til klage
4. Avslag del. sak nr. 23/20
5. Situasjonskart
6. Uttalelse sektor samferdsel og utemiljø
7. Søknad om rammetillatelse
8. Fasadetegninger
9. Fasadetegninger
10. Plantegninger 1. etg
11. Plantegninger 2. etg
12. Snittegning
13. Oversikt over kostnader
14. Oversiktskart

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. § 18-1 – 15/2289

Vi viser til sak 19/5766-6 og kommunens avslag av 7. januar 2020 på søknad om dispensasjon
fra kravet om opparbeidelse av vei i henhold til plan- og bygningsloven § 18-1. På vegne av
tiltakshaver vil vi påklage avslaget.
Det følger av pbl. § 19-2 at kommunen kan gi dispensasjon fra § 18-1, når hensynet bak
bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større
enn ulempene.
Siden tiltakshavers eiendom ligger som nummer to fra Grindhaugvegen, vil
opparbeidelsesplikten etter § 18-1 gjelde bare forbi naboeiendommen (15/1103) og langs
eiendomsgrensen til 15/2289, altså ca 50 meter. På det smaleste punktet har dagens vei en
asfaltbredde på ca 2,95 meter.
Kommunen har gitt følgende begrunnelse for avslaget:
«Myrstien er opparbeidet i ca. 3 m asfaltbredde, på det smaleste 2,9 m. Det er smalere enn
regulert. Planen har en regulert vegbredde på 5 m, noe som betyr en asfaltbredde på 3,5 – 4
m, avhengig av grøfteutforming og krav til sideterreng. En tilstrekkelig bred veg skal sikre at
både myke og harde trafikanter kan ferdes trygt. På det smaleste er vegen i trangeste laget for
utrykningskjøretøy. Brannbiler skal ha 3 m kjørebredde. Det samme gjelder for
renovasjonsbilene.»
Det er i dag ni boligeiendommer som bruker denne delen av Myrstien som kjøreveg til sine
boliger. Vi er ikke kjent med at beboerne, eller de som kjører renovasjonsbilene, har opplevd
Myrstien som for dårlig til å betjene disse boligene, og stiller derfor spørsmål ved om
ulempene kommunen sikter til i virkeligheten er så store som det gis uttrykk for i avslaget.
Slik vi forstår kommunens begrunnelse, vil imidlertid hensynene bak § 18-1 bli oppfylt
dersom kjørebanen utvides med en asfaltbredde på 3,5-4 meter.
Tiltakshaver har vært i dialog med eier av 15/1103, som kan gå med på at man utvider
kjørebanen noe mot vest. Tiltakshaver foreslår derfor å utvide kjørebredden på det smaleste
punktet til 4,0 meter, som vist på vedlagte tegning. Dette sikrer fremkommelighet for myke
trafikanter, brannbiler og andre større nyttekjøretøy fra Grindhaugvegen frem til tomta. Ved
en slik utvidelse vil hensynet bak § 18-1 ikke bli vesentlig tilsidesatt, og strengt tatt kan det
stilles spørsmål ved om man i det hele tatt er avhengig av en dispensasjon.
Vi ber kommunen om å ta klagen til følge og gi dispensasjon fra pbl. § 18-1, jfr. § 19-2.

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

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

Garvik Prosjekt AS
Vestheimvegen 15
4250 KOPERVIK

07.01.2020
Ingvill Granodd
19/5766-6
1006/20
GNR 15/2289

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

Nybygg. Enebolig
Myrstien, Åkra
15/2289
Lars Even Larsen og Laila Steinkjellå
Garvik Prosjekt AS
23/20

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 18-1, om krav til opparbeiding
av veg.
Søknaden gjelder oppføring av en enebolig m/bod.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 12-4 og 18-1, om regulert
byggegrense og krav om opparbeiding av veg.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Det kreves at vegen til og langs tomten må opparbeides i henhold til reguleringsplanen.

Sektor areal og byggesak behandler denne sak etter delegert myndighet tildelt sektoren.
Opplysninger om byggesaken
Historikk
Samme søknad, men med boden plassert 1 m fra kant regulert veg, ble avslått 27.05.19. Søknad
om dispensasjon fra regulert byggegrense og opparbeiding av veg ble avslått. Avslaget ble ikke
klaget over.

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

Arealplan
Regulering
Formål
Grad av utnyttelse
Gesimshøyde

: R211 - Grindhaug
: Bolig
: 15 %
: 4,5 m over høyeste tilliggende terreng

Tekniske anlegg
Utslipp
Overvann
Atkomst

: Oliversbukt
: Kommunalt
: Kommunal veg

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

: 186 m2
:2
: Sammensatt pulttak
: 5,1 m
: 34 %

Bod
Bebygd grunnflate
Ant. etasjer
Takform/vinkel

: 12 m2
:1
: Pulttak

Avstand
Nabogrense
Nærmeste bygning

: 4,2 m for eneboligen og 1,1 m for boden
: 4,5 m

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller
nær truede arter i artskart, og for naturtyper er naturbase sjekket ut. Karmøy kommunes
lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er naturkvaliteter i
området som ikke er fanget opp av ovennevnte registrering. Kravet i nml. § 8 om at saken skal
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt. I og med at
naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises effekter av
omsøkte tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Miljømessige konsekvenser
Tiltaket plasseres på areal som har vært til dels bebygd og til dels opparbeidet. Tiltaket vil ikke
berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige
konsekvenser.
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer.
Det vises til uttalelse fra sektor for samferdsel og utemiljø i tidligere søknad, sak 19/2033.
Kommunens samferdselssektor stiller følgende betingelser:
 Myrstien opparbeides fra Grindhaugvegen til og langs 15/2289. Dette krever teknisk plan.
 Avkjørsel skal etableres ihht kommunalteknisk norm. På hver side av avkjørsel skal det
etableres stengsel (rabatt, kantstein, flettverksgjerde o.l) for å hindre inn/utkjøring. Vises i
situasjonskart.
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Sektor for samferdsel og utemiljø har vurdert den nye plasseringen av boden og kan akseptere 3
m avstand til kant regulert veg.
Dispensasjoner.
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven og reguleringsplan og er avhengig av
dispensasjoner 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:
I reguleringsplan er det regulert inn en byggegrense langs vegen. Byggegrensen er satt opp 5m fra
vegkant, i søknaden er sports-boden plassert 3,0 m fra regulert vegkant. Byggegrensen langs vegkanten er i
dag allerede bebygd over for de fleste av naboeiendommene. Sports-boden påvirker ikke avkjørselens
frisiktlinjer, eller muligheten for utvidelse av veien iht. reguleringsplan på et senere tidspunkt. Etter vår
vurdering vil ikke boden forringe sikt-linjene langs vegen av betydelig grad i forhold til eksisterende
bygningers allerede forringelse av formålet til byggegrensen. Det er ikke alternative gode plasseringer på
tomten. Da man ønsker å bevare ute-oppholdsarealet mot vest, og ha en enhetlig og ren boligbebyggelse.
Om man legger inn boden innenfor byggegrensen, må boligen så langt frem at ute-arealet ødelegges.
Mener at dette er plassering som volder minst ulemper for gitt tomt, og for planen som helhet. Søker mener
at ytterligere ulemper er av liten karakter, størrelse og plassering gjør at søker mener at tiltaket ikke
forringer hensynene til byggegrensen ytterligere. Fordelene sett under ett viser at tiltaket gir bedre
bruksmulighet av tomten, og gir betydelige kvaliteter.
Denne planen ble sist ble revidert i 2002, dette er siste tomta i Myrstien som ikke er bebygd. Det er i
tidligere byggesaker fra 2010 i området gitt tillatelse til bygging uten at krav om opparbeidelse av veg er
lagt til grunn. Ser det derfor som svært urimelig at eier av siste tomta skal måtte stå alene for kostnadene
til utbedring av Myrvegen.
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Kommunens begrunnelse for å gi dispensasjon fra byggegrensen:
Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt
Byggegrensen skal sikre plass til drift og vedlikehold av vegen, samt at det er oversiktlig og
trafikksikkert å bruke vegen. Bodens plassering tar ikke sikt i avkjørslene, så trafikksikkerheten
er ivaretatt. Boden plasseres 3 m fra kant regulert veg og det er tilstrekkelig avstand til å ivareta
drift og vedlikehold av vegene. Plassering vil ikke vanskeliggjøre arbeidet med å bygge vegen.
Hensynet bak byggegrensen blir ikke satt til side, og dispensasjon kan gis.
Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene
Tiltakshaver får oppført en bod, uten at verdifulle utearealer berøres. Boden hindrer ikke sikt
eller trafikk og legger ikke beslag på areal for opparbeiding eller drift av vegen. Fordelene er
større enn ulempene og dispensasjon kan derfor gis.
Kommunens begrunnelse for å avslå dispensasjon fra krav om opparbeiding av veg:
Hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt
Myrstien er opparbeidet i ca. 3 m asfaltbredde, på det smaleste 2,9 m. Det er smalere enn regulert.
Planen har en regulert vegbredde på 5 m, noe som betyr en asfaltbredde på 3,5 – 4 m, avhengig
av grøfteutforming og krav til sideterreng. En tilstrekkelig bred veg skal sikre at både myke og
harde trafikanter kan ferdes trygt. På det smaleste er vegen i trangeste laget for
utrykningskjøretøy. Brannbiler skal ha 3 m kjørebredde. Det samme gjelder for
renovasjonsbilene. Kommunens driftsavdeling krever derfor at Myrstien opparbeides fra
Grindhaugvegen til og langs 15/2289.
Denne tomta ble fradelt med krav om opparbeiding av veg i henhold til plan- og bygningsloven
§ 18-1, og det ble gitt en rammetillatelse for en enebolig i 2014, som fikk det samme kravet. Det
har derfor vært klart hele tiden, at det hviler et vegkrav på denne eiendommen, før utbygging
kan skje. Eiendommen nord for denne, 15/1103, har også avgitt erklæring på forholdsmessig
deltakelse i opparbeidingen. Eiendommen på østsiden av Myrstien er bebygd før
reguleringsplanen ble laget. Det er derfor ingen eiendommer som mangler krav på denne
strekningen. Nettopp fordi dette er den siste tomta, så er det nå vegkravet må realiseres dersom
det skal skje. Dersom det gis dispensasjon fra opparbeiding av Myrstien nå, så vil den aldri bli
realisert slik den er regulert.
Eier av 15/2289 vil ikke stå alene om å opparbeide vegen, da kravet også hviler på 15/1103. På
15/1103 er det dessuten to boenheter. Søkers økonomi kan ikke tillegges vekt, da dette er forhold
han måtte ha undersøkt og tatt med i kostnadene. Utbygger må bære risikoen ved prosjektet, da
det er han som har valgt å sette i gang med det.
Kommunalsjef teknisk ser at en avtale om refusjon/kostnadsdeling kan være krevende å få i
stand, men plan- og bygningsloven har refusjon som virkemiddel, dersom det ikke er enighet.
Det er imidlertid ikke et argument for dispensasjon at en ikke har kommet fram til en avtale med
naboen. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få opparbeidet veger dess flere dispensasjoner
som blir gitt. Det skaper presedens å gi dispensasjon fra pbl. § 18-1. Dispensasjoner innebærer
også urimelig forskjellsbehandling for de som faktisk gjennomfører kommunens pålegg om
opparbeiding av veg og tekniske anlegg. Dette påpekes også av søker, nemlig at det oppleves
urettferdig at noen har fått dispensasjon.
Kommunens sektor for samferdsel og utemiljø har uttalt seg negativt til en dispensasjon. Det
veier tungt når kommunens fagsektor ikke kan anbefale dispensasjonen.
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15/1103 og 15/2289 må utvide vegen langs disse to eiendommene nå, fordi kommunen mener det
er viktig at boligområdene blir bygget ut i en trygg og moderne standard. Kravet er på ingen
måte urimelig, da det kun er snakk om en utvidelse av vegen. Det stilles ikke krav om
opparbeiding av øvrige tekniske anlegg eller fellesarealer. Prisoverslaget viser at kostnadene blir
520 000 kr til sammen for disse to eiendommene. Det er ingen urimelig sum for å
byggemodne/ferdigstille to tomter og tre boenheter. Kravet må derfor sies å være et rimelig og
svært begrenset krav, i forhold til å få tilrettelagt en verdifull og sentral tomt. En dispensasjon her
vil bety at Myrstien forblir en altfor smal veg, som hindrer framkommelighet, drift og
trafikksikkerhet. Planen vil derfor aldri bli realisert og hensynet bak bestemmelsen er dermed
satt til side og dispensasjon kan derfor ikke gis.
Visuelle kvaliteter
Lovfestede estetiske krav er ivaretatt.
Klageadgang
Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken.

Runar Lunde
areal og byggesakssjef
Ingvill Granodd
saksbehandler
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.
Kopi til:
Lars Even Larsen og Laila Steinkjellå, Myrdalvegen 80, 4270 ÅKREHAMN
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 19/5766-6

Gnr/bnr: 15/2289

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

Enebolig

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

AREAL

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

3.1

1,2

11400

13680

KODE

FAKTOR

SATS

GEBYR

3.14

2

6475

12950

PROSENTSATS

GEBYR

DELSUM
TILLEGGSGEBYR/AVSLAG
Avslag
Ulovlig arbeid

KODE

DELSUM

TOTALT GEBYR
REFUSJON

26630

TOT.GEBYR
KODE -MIN.SATS

PROSENTSATS

BELØP

Trukket søknad

07.01.2020

dato
Ingvill Granodd

saksbehandler

6

teknisk etat

Notat til oppfølging
Ingvill Granodd

Til:
Kopi:
Fra

: Hilde Pettersen

Arkivkode
GNR 15/2289

Arkivsaknr./løpenr.
19/5766 21409/20

Dato
03.04.2020

15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG
UTTALELSE FRA SAMFERDSEL
Samferdsel har følgende merknad til valg av overvannsløsning:


Det forutsettes at det kreves en tinglyst rettighet for at vann fra offentlig veg ledes inn i
en privat overvannskum på gnr 15, bnr. 2289.

Når det gjelder vegutvidelse, forutsettes det godkjent teknisk plan ihht tidligere innsendte
skisser.

Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Søknaden gjelder

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen
Eiendom/Byggested
Kommune

Gnr.

Bnr.

Adresse

Karmøy

15

2289

Myrstien, 4270 ÅKREHAMN

Tiltakets art
Søknadstype

Tiltakstype

Næringsgruppekode

Bygningstypekode

Formål

Beskrivelse av bruk

Rammetillatelse

Nytt bygg - Boligformål

X Bolig

111

bolig annet

Utvendig bod

Tiltakshaver
Partstype

Navn

Adresse

Telefon

privatperson

Lars Even Larsen og Laila Steinkjellå

Myrdalvegen 80, 4270 ÅKREHAMN

52844750

e-postadresse

ba@garvikgruppen.no
Ansvarlig søker
Navn

Organisasjonsnummer

Adresse

Kontaktperson

GARVIK PROSJEKT AS

932193337

Vestheimvegen 15, 4250 KOPERVIK

Bjørn Arne Hveding

Telefon

Mobiltelefon

e-postadresse

98282013

98282013

ba@garvikgruppen.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere
Følgebrev
Det søkes om oppføring om enebolig med sammensatt pult-tak, utvendig bod med pult-tak.
Det er sendt ut nabovarsel tidligere på denne boligen, eneste endringen her er flyttig av bod fra 1,5 meter til 3
meter fra regulert veg. Avstand til nabo er ikke endret, ser det derfor ikke nødvendig å varsle naboer på ny.

Forhåndskonferanse
Forhåndskonferanse er avholdt

Dispensasjonsøknad
Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Plan- og Bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon for
oppføring av sportsbod utenfor regulert byggegrense.
Det søkes om dispensasjon for plassering av bod som bryter byggegrense.
I reguleringsplan er det regulert inn en byggegrense langs vegen. Byggegrensen er satt opp 5m fra vegkant, i
Søknaden er sports-boden plassert utenfor byggelinjen langs veien boden er plassert 3,0 m fra regulert vegkant.
Byggegrensen langs vegkanten er i dag allerede bebygd over for de fleste av naboeiendommene. Sports-boden
påvirker ikke avkjørselens frisiktlinjer, eller muligheten for utvidelse av veien iht. reguleringsplan på et senere
tidspunkt.
Etter vår vurdering vil ikke boden forringe sikt-linjene langs vegen av betydelig grad i forhold til eksisterende
bygningers allerede forringelse av formålet til byggegrensen.
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Det er ikke alternative gode plasseringer på tomten. Da man ønsker å bevare ute-oppholdsarealet mot vest, og ha
en enhetlig og ren boligbebyggelse. Om man legger inn boden innenfor byggegrensen, må boligen så langt frem
atute-arealet ødelegges.
Mener at dette er plassering som volder minst ulemper for gitt tomt, og for planen som helhet.
Søker mener at ytterligere ulemper er av liten karakter, størrelse og plassering gjør at søker mener at tiltaket ikke
forringer hensynene til byggegrensen ytterligere.
Fordelene sett under et viser at tiltaket gir bedre bruksmulighet av tomten, og gir betydelige kvaliteter.
Fordelene må med dette kunne sies å være vesentlig større enn ulempen.
Det søkes dispensasjon fra Plan og Bygningslovens §18-1.
Denne planen ble sist ble revidert i 2002, dette er siste tomta i Myrstien som ikke er bebygd.
Det er i tidligere byggesaker fra 2010 i området gitt tillatelse til bygging uten at krav om opparbeidelse av veg er
lagt til grunn.
Ser det derfor som svært urimelig at eier av siste tomta skal måtte stå alene for kostnadene til utbedring av
Myrvegen og mener at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Arealdisponering
Planstatus mv.
Type plan

Navn på plan

Reguleringsplan

211 Grindhaug

Reguleringsformål

Bolig
Beregningsregel angitt i gjeldende plan

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

%BYA

50%

Tomtearealet
Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler
= Beregnet tomteareal

612,00 m²
0,00 m²
612,00 m²

Bebyggelsen
Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan
Areal eksisterende bebyggelse
- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal
= Sum areal

306,00 m²
0,00 m²
0,00 m²
185,60 m²
36,00 m²
221,60 m²

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting

36,21

Plassering av tiltaket
Det er IKKE høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Bygningsopplysninger
m² BYA

Eksisterende bebyggelse
Ny bebyggelse
Av dette åpne arealer
Sum

m² BRA

Antall bruksenheter

Bolig

Annet

I alt

Bolig

Annet

I alt

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

185,60

222,50

21,70

244,20

1

1

2

10,70

9,60

0,00

9,60

0

0

0

174,90

212,90

21,70

234,60

1

1

2

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Krav til byggegrunn
Flom
Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område
Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område
Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Tilknytning til veg og ledningsnett
Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger.
Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger
Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger.
Overvann
Takvann/overvann føres til avløpssystem

Løfteinnretninger
Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning
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Søknad om rammetillatelse
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Vedlegg
Vedleggstype

Gruppe

Beskrivelse av vedlegget

Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel

C

Kvittering for nabovarsel 16.05.2019

Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel

C

Opplysninger gitt i nabovarsel 16.05.2019

Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade

E

Fasadetegninger sør_vest

Vedlagt søknaden

Tegning ny fasade

E

Fasadetegninger øst_nord

Vedlagt søknaden

Tegning ny plan

E

Plantegninger 1 etg

Vedlagt søknaden

Tegning ny plan

E

Plantegninger 2 etg

Vedlagt søknaden

Tegning ny snitt

E

Snitt tegning

Vedlagt søknaden

Tegning ny snitt

E

Terrenglinjer sør_vest

Vedlagt søknaden

Tegning ny snitt

E

Terrenglinjer øst_nord

Vedlagt søknaden

Situasjonskart

F

Situasjonskart

Vedlagt søknaden

Situasjonskart

F

AVKJØRSEL OG FRISIKT

Vedlagt søknaden

Kontrollplan

G

Kontrollplan brannkonsept

Vedlagt søknaden

Kontrollplan

G

Kontrollerklæring brannkonsept

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett Firesafe

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett Q-rådgivning

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett BSI

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett Dima

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett Hage og Maskin

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett RH Oppmåling

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett SK Betong

Vedlagt søknaden

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

G

Erklæring om ansvarsrett SO Lund

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Utskrift fra grunnbok vannledning

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Overvannsplan

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Rørleggermelding

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Brannkonsept slukkevann

Vedlagt søknaden

Annet

Q

Erklæring om rettighet i fast eiendom veg

Vedlagt søknaden
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Erklæring og signering
Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11.
Ansvarlig søker
Tiltakshaver
Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på Dato
en kopi av søknaden kan dokumenteres.
Dato

28.10.2019

.
Signatur

Signatur Søknaden er elektronisk signert
GARVIK PROSJEKT AS

Direktoratet for byggkvalitet

.

.

.

Gjentas med blokkbokstaver
.
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SAKSPROTOKOLL - 15/2289 - MYRSTIEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG
- KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 58/20
Behandling:
Midtun (FrP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingvill Granodd
20/2157

Arkiv: GNR 16/237
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

19.05.2020

16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG

Rådmannens forslag til vedtak:
Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 18-1, om krav til opparbeiding
av veg.

SAKSFRAMSTILLING
Konklusjon
Det er ikke lagt fram vesentlig ny eller tilstrekkelig informasjon i saken til dispensere fra krav om
opparbeiding av veg. Fylkesmannen har fattet endelig avgjørelse i kommunens favør. Se sak
18/1080. Kostnadene med opparbeidingen er redusert i forhold til kostnadene klager oppga i
tidligere sak. Størrelsen på arbeidet og kostnadene er ikke urimelige for tre tomter og enda flere
boenheter.
Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 360/19 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av tomannsbolig. Avslaget
ble gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 18-1, vedrørende krav til opparbeiding av
regulert veg. Vedtaket ble påklaget i brev datert 14.06.2019. Hovedutvalg teknisk og miljø fattet
08.10.2019 vedtak i saken, der avslag ble opprettholdt. Fylkesmannen stadfestet kommunens
vedtak i sin avgjørelse 15.11.2019: Fylkesmannen legger til grunn at en utbedring av veien, som noen
steder er svært smal, vil forbedre trafikksikkerheten. Vi er ikke enige med klager i at det er urimelig å fordele
utgiftene for å utbedre veien på kun 3 eiendommer. Det kan heller ikke ha kommet overraskende på
tiltakshaver da delingsvedtaket hadde vilkår om trafikksikring.
Et av hovedhensynene bak pbl. § 18-1 er å få utbygget infrastruktur, og trafikksikkerhet er særlig viktig.
Fylkesmannen finner at en dispensasjon fra utbedring av vei i denne saken vil vesentlig tilsidesette
hensynet til trafikksikkerhet, og at dispensasjon derfor ikke kan bli gitt. Følgelig vil vi ikke gjøre en videre
vurdering av fordeler og ulemper.
I møte 18.02.2020 i Hovedutvalg teknisk ble saken tatt opp på ny under eventuelt av ansvarlig
søker. Det ble fattet følgende vedtak «HTM anbefaler tiltakshaver å søke på nytt».
Søknad:
Søknaden er ikke endret siden forrige gang og bygger på følgende punkter:
 Kommunen ber om at veien utvides med 0,5 til 1 meter i en strekning på ca. 150 meter.
Dette innebærer at veien går fra å være 4 meter bred til 4,5 eller 5 meter bred en kort
strekning i enden av et boligfelt. Det er allerede opparbeidet en trafikksikker og god
veiforbindelse til tomten som søkes utbygget.
 Naboeiendommen har fått midlertidig dispensasjon fra pbl. § 18-1 og eiendommene har
blitt tillatt delt uten å måtte oppgradere veien. Kommunen skriver i dispensasjonssaken at
Medhaugveien bør utvides dersom det blir aktuelt med videre utbygging øst for feltet,
samt at det stilles spørsmål ved hvilken økt trafikkbelastning kommunen ser for seg ved
at ytterligere to boenheter benytter veien.
 En utbygging av veien etter kommunal norm vil koste 870 000 kroner. For to boenheter
utgjør dette en svært høy sum. Det er veldig ressurskrevende å gjennomføre en
refusjonssak.
 Det vises til vedtaket i Hovedutvalg for teknisk og miljø 18.02.2020, der tiltakshaver ble
anbefalt å søke på nytt.
Det vises for øvrig til søknaden i sin helhet.

Vurdering:
Oppføring av tomannsbolig er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1
bokstav a).
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 204 – Mosbron/Medhaug, og er regulert til
landbruk. Omsøkte eiendom og to nærliggende tomter er avsatt til boligformål i
kommuneplanen.
Kommunalsjef teknisk viser til pbl. § 18-1 der det fremkommer følgende:
«I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse bare utvides vesentlig eller gis en
vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom:
1. offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side av
tomta hvor den har sin adkomst.»
I denne saken er ikke vegen opparbeidet i samsvar med reguleringsplan, og oppføring av
tomannsbolig er dermed avhengig av dispensasjon fra § 18-1 for å kunne gjennomføres.
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 søknaden fremkommer det at kommunen ber om at veien utvides med 0,5 til 1 meter i en
strekning på ca. 150 meter, noe som innebærer at veien går fra å være 4 meter bred til 4,5 eller 5
meter bred en kort strekning i enden av et boligfelt, og søker mener det allerede er opparbeidet
en trafikksikker og god veiforbindelse til tomten som søkes utbygget.
Omsøkte eiendom ligger i enden av Medhaugsfeltet, som en av tre tomter fradelt til boligformål.
Den regulerte vegen strekker seg litt lenger enn avkjørselen til omsøkte eiendom, hvor
reguleringsplanen slutter og Medhaugvegen går over til en smal, uregulert veg videre østover.
Medhaugvegen er smal fra eiendommen 16/170, og det er fra denne eiendommen og frem til
avkjørselen til omsøkte eiendom som kommunen krever opparbeidet i samsvar med
reguleringsplan, en strekning på ca. 150 m. På denne strekningen varierer opparbeidet vegbredde
fra ca. 3 m til ca. 5,5 m. Det at opparbeidelsen kun gjelder en utvidelse av eksisterende veg, og at
det ikke er like mye som skal opparbeides alle steder, anser kommunalsjef teknisk å være et
moment som taler for å ikke gi dispensasjon, og ikke et moment for å gi dispensasjon slik søker
synes å mene. En utvidelse i samsvar med reguleringen vil føre til en mer trafikksikker veg på
denne strekningen som delvis er svært smal. Utvidelsen vil også gi en bedre håndtering av
overvannet fra vegen.
I søknaden vises det videre til at naboeiendommen har fått midlertidig dispensasjon fra pbl. § 181 og eiendommene har blitt tillatt delt uten å måtte oppgradere veien. Kommunen skriver i
dispensasjonssaken at Medhaugveien bør utvides dersom det blir aktuelt med videre utbygging
øst for feltet.

Hovedutvalg teknisk gav i 2014 dispensasjon fra § 18-1 for oppføring av bolig på nabotomta. I
saksframlegget fra 2014 heter det: «Dersom det i fremtiden blir aktuelt med videre utbygging østover bør
Medhaugsvegen utvides til regulert bredde.» Kommunalsjef teknisk er ikke enig i at denne
formuleringen legger føringer for omsøkte bolig. Hovedutvalgets vedtak sier ikke noe om dette,
og forutsetningene for de to sakene er også annerledes da dispensasjonen fra 2014 ble gitt fra
krysset til Walland-feltet og frem til felles privat adkomstveg. I den saken var det altså snakk om
en strekning som var mye lenger enn de 150 m med utvidelse som det er snakk om i denne saken.
Den tinglyste erklæringen som er avgitt på naboeiendommen har heller ingen vilkår knyttet til
seg.
Når det gjelder fradeling av tomtene, ble det knyttet vilkår til atkomst og trafikksikring av veg i
delingstillatelsen. Det har derfor vært klart fra tomtene ble fradelt at det hviler et vegkrav før
utbygging kan skje. Fylkesmannen har stadfestet tidligere vedtak fra HTS i saken.
Søker viser videre til et anbud som viser at en utbygging av veien etter kommunal norm vil koste
864 085 kroner. For to boenheter utgjør dette en svært høy sum, samt at det er veldig
ressurskrevende å gjennomføre en refusjonssak.
Eiendomsavdelingen i Karmøy kommune har sett på anbudet og sier følgende:
«Hage &Maskin har i kalkyle av 04.04.2020 levert kalkyle på utvidelse av Medhaugvegen.
Tegninger m/etterfølgende priser over prosjektet er utarbeidet av RH-Oppmåling, og er mye mer
omfattende enn hva Sektor for samferdsel og utemiljø i dette konkrete tilfellet krever.Det har tidligere vært
avholdt befaring med ansvarlig søker, hvor detaljert ønsket utbedring ble formidlet til Garvik Prosjekt as.
Sektorens krav er en "lightversjon" av hva som normalt forlanges i nyere felter.
I dette tilfelle kreves vegbredde-utvidelse f.o.m. Medhaugvegen 30, t.o.m. Medhaugvegen 37.
Regulert vegbredde er 8 m, og sektorens krav i dette tilfellet var 5 m asfalt, gruset sideareal på 0,5 m.
Veglys må kompletteres med to stk., og overvannsystem er ikke påkrevd. Vegutvidelse vil være på
nordsiden, med asfaltering i full vegbredde.
I etterfølgende kalkyle er utbyggers enhetspriser benyttet:


rigg- drift



avgraving/opparbeiding

kr 147.000.-



asfaltering 5m x 150 m

kr 135.000.-



belysning

Sum ex. mva

kr 30.000.-

kr 50.000.kr 362.000.-

Kravet er på ingen måter urimelig, da det kun er snakk om utvidelse av vegen. Det stilles ikke
krav om opparbeiding av øvrige tekniske anlegg eller fellesarealer. Opparbeidelseskravet må sies
å være et rimelig og svært begrenset krav. Ved utbygging i områder uten opparbeidede tekniske
anlegg vil det alltid påhvile slike tomter utgifter knyttet til opparbeidelse i samsvar med
reguleringsplan. I denne saken er det imidlertid ikke bare snakk om de to omsøkte boenhetene

som skal bidra til utvidelsen. Naboeiendommen har fått dispensasjon i 2014 og er pliktig til å
delta i utvidelsen, samt at det er én ledig tomt sør for omsøkte eiendom som også skal bidra.
Kommunalsjef teknisk har forståelse for at refusjonssak er ressurskrevende, men det er dette
virkemiddelet som finnes i plan- og bygningsloven dersom det ikke er enighet. Eier av 16/238 ahr
skrevet under på og tinglyst en forpliktelse til å delta i vegbygging. Alle parter sparer på å unngå
refusjonssak. Det er imidlertid ikke et argument for dispensasjon at en ønsker å unngå
refusjonssak. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få opparbeidet veger dess flere
dispensasjoner som blir gitt. Det skaper presedens å gi dispensasjon fra pbl. § 18-1.
Dispensasjoner innebærer også urimelig forskjellsbehandling for de som faktisk gjennomfører
kommunens pålegg om opparbeiding av veg og tekniske anlegg.
Søker viser videre til vedtaket som ble gjort av hovedutvalget.
En kan ikke se at søknaden inneholder noen nye momenter i forhold til den tidligere avgjorte
saken. Begrunnelsen går i hovedsak på at kravet blir kostbart. Søker har lagt fram kostnader for
en standard, som kommunen ikke har krevd. På generelt grunnlag og på bakgrunn av
rettsavgjørelser, vil kommunen hevde at opparbeidingskostnader på rundt 400 000 kr, i forhold
til en samlet verdi på de ferdig bebygde eiendommene på ca. 12 million, ikke er urimelig.
Kommunen mener at kravet står i forhold til den verdien eiendommene vil få når de er ferdig
utbygde. Kravet er ikke urimelig tyngende, og det har vært knyttet til eiendommene helt fra de
ble fradelt. Kravet har heller aldri blitt frafalt, selv om 16/238 har fått en utsettelse i form av en
midlertidig dispensasjon. Å gi dispensasjon for omsøkte tiltak vil innebære at hensynet bak
bestemmelsen settes til side, og dispensasjon kan derfor ikke gis.
Kommunalsjef teknisk konklusjon:
Kommunalsjef eknisk kan ikke se at det i søknaden er fremlagt nye momenter som skulle tilsi at
det skal gis dispensasjon fra krav om opparbeiding av veg i medhold av plan- og bygningsloven
§ 18-1. Det anbefales dermed at søknaden avslås.
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16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG TOMANNSBOLIG KLAGEBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 360/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.

SAKSFRAMSTILLING
Fakta/saksopplysninger:
I delegert sak nr. 360/19 ble det gitt avslag på søknad om oppføring av tomannsbolig. Avslaget ble
gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 18-1, vedrørende krav til opparbeiding av regulert
veg. Vedtaket ble påklaget i brev datert 14.06.2019.
Klagen:
I klagen fremkommer følgende hovedpunkter:
 Kommunen ber om at veien utvides med 0,5 til 1 meter i en strekning på ca. 150 meter.
Dette innebærer at veien går fra å være 4 meter bred til 4,5 eller 5 meter bred en kort
strekning i enden av et boligfelt. Det er allerede opparbeidet en trafikksikker og god
veiforbindelse til tomten som søkes utbygget.
 Naboeiendommen har fått midlertidig dispensasjon fra pbl. § 18-1 og eiendommene har
blitt tillatt delt uten å måtte oppgradere veien. Kommunen skriver i dispensasjonssaken at
Medhaugveien bør utvides dersom det blir aktuelt med videre utbygging øst for feltet,
samt at det stilles spørsmål ved hvilken økt trafikkbelastning kommunen ser for seg ved at
ytterligere to boenheter benytter veien.
 En utbygging av veien etter kommunal norm vil koste om lag én million kroner. For to
boenheter utgjør dette en svært høy sum. Det er veldig ressurskrevende å gjennomføre en
refusjonssak.
 Avslutningsvis vil vi også påpeke at veien forbi 16/237 er omfattet av reguleringsforslaget
for fv. 47 Åkra sør-Veakrossen som utarbeides i regi av Statens Vegvesen. Statens Vegvesen
har opplyst oss at denne delen av Medhaugveien tas med fordi vegvesenet mest sannsynlig
har behov for å senke vegen.
Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.
Vurdering:
Oppføring av tomannsbolig er søknadspliktig i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1
bokstav a).
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 204 – Mosbron/Medhaug, og er regulert til
landbruk. Omsøkte eiendom og to nærliggende tomter er avsatt til boligformål i kommuneplanen.
Kommunalsjef teknisk viser til pbl. § 18-1 der det fremkommer følgende:
«I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse bare utvides vesentlig eller gis en
vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom:
1. offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs den side av
tomta hvor den har sin adkomst.»
I denne saken er ikke vegen opparbeidet i samsvar med reguleringsplan, og oppføring av
tomannsbolig er dermed avhengig av dispensasjon fra § 18-1 for å kunne gjennomføres.

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 fremkommer det at kommunen ber om at veien utvides med 0,5 til 1 meter i en strekning
på ca. 150 meter, noe som innebærer at veien går fra å være 4 meter bred til 4,5 eller 5 meter bred
en kort strekning i enden av et boligfelt, og klager mener det allerede er opparbeidet en
trafikksikker og god veiforbindelse til tomten som søkes utbygget.
Omsøkte eiendom ligger i enden av Medhaugsfeltet, som en av tre tomter fradelt til boligformål.
Den regulerte vegen strekker seg litt lenger enn avkjørselen til omsøkte eiendom, hvor
reguleringsplanen slutter og Medhaugvegen går over til en smal, uregulert veg videre østover.
Medhaugvegen er smal fra eiendommen 16/170, og det er fra denne eiendommen og frem til
avkjørselen til omsøkte eiendom som kommunen krever opparbeidet i samsvar med
reguleringsplan, en strekning på ca. 150 m. På denne strekningen varierer opparbeidet vegbredde
fra ca. 3 m til ca. 5,5 m. Det at opparbeidelsen kun gjelder en utvidelse av eksisterende veg, og at
det ikke er like mye som skal opparbeides alle steder, anser kommunalsjef teknisk å være et
moment som taler for å ikke gi dispensasjon, og ikke et moment for å gi dispensasjon slik klager
synes å mene. En utvidelse i samsvar med reguleringen vil føre til en mer trafikksikker veg på
denne strekningen som delvis er svært smal.
I klagen vises det videre til at naboeiendommen har fått midlertidig dispensasjon fra pbl. § 18-1 og
eiendommene har blitt tillatt delt uten å måtte oppgradere veien. Kommunen skriver i
dispensasjonssaken at Medhaugveien bør utvides dersom det blir aktuelt med videre utbygging
øst for feltet.
Hovedutvalg teknisk gav i 2014 dispensasjon fra § 18-1 for oppføring av bolig på nabotomta. I
saksframlegget fra 2014 heter det: «Dersom det i fremtiden blir aktuelt med videre utbygging østover bør
Medhaugsvegen utvides til regulert bredde.» Kommunalsjef teknisk er ikke enig med at denne
formuleringen legger føringer for omsøkte bolig. Hovedutvalgets vedtak sier ikke noe om dette, og
forutsetningene for de to sakene er også annerledes da dispensasjonen fra 2014 ble gitt fra krysset
til Walland-feltet og frem til felles privat adkomstveg. I den saken var det altså snakk om en
strekning som var mye lenger enn de 150 m med utvidelse som det er snakk om i denne saken.
Den tinglyste erklæringen som er avgitt på naboeiendommen har heller ingen vilkår knyttet til
seg.
Når det gjelder fradeling av tomtene, ble det knyttet vilkår til atkomst og trafikksikring av veg i
delingstillatelsen. Det har derfor vært klart fra tomtene ble fradelt at det hviler et vegkrav før
utbygging kan skje.
Klager viser videre til at en utbygging av veien etter kommunal norm vil koste om lag én million
kroner, for to boenheter utgjør dette en svært høy sum, samt at det er veldig ressurskrevende å
gjennomføre en refusjonssak.

Kravet er på ingen måter urimelig, da det kun er snakk om utvidelse av vegen. Det stilles ikke
krav om opparbeiding av øvrige tekniske anlegg eller fellesarealer. Opparbeidelseskravet må sies
å være et rimelig og svært begrenset krav. Ved utbygging i områder uten opparbeidede tekniske
anlegg vil det alltid påhvile slike tomter utgifter knyttet til opparbeidelse i samsvar med
reguleringsplan. I denne saken er det imidlertid ikke bare snakk om de to omsøkte boenhetene
som skal bidra til utvidelsen. Naboeiendommen har fått dispensasjon i 2014 og er pliktig til å delta
i utvidelsen, samt at det er én ledig tomt sør for omsøkte eiendom som også skal bidra.
Kommunalsjef teknisk har forståelse for at refusjonssak er ressurskrevende, men det er dette
virkemiddelet som finnes i plan- og bygningsloven dersom det ikke er enighet. Alle parter sparer
på å unngå refusjonssak. Det er imidlertid ikke et godt argument for dispensasjon at en ønsker å
unngå refusjonssak. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få opparbeidet veger dess flere
dispensasjoner som blir gitt. Det skaper presedens å gi dispensasjon fra pbl. § 18-1. Dispensasjoner
innebærer også urimelig forskjellsbehandling for de som faktisk gjennomfører kommunens pålegg
om opparbeiding av veg og tekniske anlegg.
Klager viser videre til at veien forbi 16/237 er omfattet av reguleringsforslaget for fv. 47 Åkra sørVeakrossen som utarbeides i regi av Statens Vegvesen, og at Statens Vegvesen har opplyst oss at
denne delen av Medhaugveien tas med fordi vegvesenet mest sannsynlig har behov for å senke
vegen.
I planforslaget for omkjøringsvegen er det avsatt en stripe med formål bolig-bakkeplanering sør
for det aktuelle boligfeltet. Dette formålet er vist i forlengelsen av en fe-undergang under
Medhaugvegen. Det presiseres at omkjøringsvegen er et planforslag, og ikke juridisk bindende,
samt at det er et areal på ca. 30 m fra der vegkravet slutter til der den regulerte undergangen er
vist. En kan uansett ikke se at dette skal være noen god grunn for å gi dispensasjon fra
opparbeidelse av hele vegkravet, da det foreslåtte formålet i omkjøringsveg-planen kun gjelder
siste del av vegkravet i denne saken.
Kommunalsjef teknisk konklusjon:
Kommunalsjef eknisk kan ikke se at det i klagen er fremlagt nye momenter som skulle tilsi at
vedtak i delegert sak nr. 360/19 skal endres. Det anbefales dermed at vedtaket opprettholdes.
Oversikt over vedlegg:
1. Klage
2. Avslag del. sak nr. 360/19
3. Situasjonskart
4. Søknad om tillatelse
5. Fasadetegninger vest og nord
6. Fasadetegninger øst og sør
7. Plantegning
8. Snittegning
9. Søknad om dispensasjon
10. Oversiktskart
11. Kart som viser planforslag omkjøringsveg

teknisk etat

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

Garvik Prosjekt AS
Vestheimvegen 15
4250 KOPERVIK

28.05.2019
Ingvill Granodd
18/1080-6
30657/19
GNR 16/237

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

Nybygg. Tomannsbolig, vertikaldelt
Medhaugvegen, Medhaug
16/237
Maria Hereid og Lars Lægreid
Garvik Prosjekt AS
360/19

Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 18-1, om krav til opparbeiding
av regulert veg.
Søknaden gjelder oppføring av en tomannsbolig.
Søknaden er avhengig av dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 18-1.
Det foreligger ikke merknader til søknaden.
Medhaugvegen må opparbeides fram til 16/28 i henhold til reguleringsplanen.

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
Kommuneplan

: R204 – Mosbron/Medhaug
: Landbruk
: Bolig

TEKNISKE ANLEGG
Utslipp
: Oliversbukt
Overvann
: Kommunalt
Atkomst
: Kommunal veg
I søknad:
TOMANNSBOLIG M/CARPORTER
Bebygd grunnflate : 279 m2
Ant. etasjer
:1
Takform/vinkel
: Valmtak, tilnærmet flatt
Gesimshøyde
: 3,6 m
Grad av utnyttelse : 33,4 %
AVSTAND
Nabogrense
Nærmeste bygning
Kotehøyde

: 4 m til grense i nord
: 7,5 m
: 17,5 moh

Tiltakets konsekvenser for naturmangfoldet
Det fremkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller
nær truede arter i artskart, og for naturtyper er naturbase sjekket ut. Karmøy kommunes
lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er naturkvaliteter i
området som ikke er fanget opp av ovennevnte registrering. Kravet i nml. § 8 om at saken skal
baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses dermed oppfylt. I og med at
naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises effekter av
omsøkte tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Miljømessige konsekvenser
Tiltaket plasseres på areal som har vært til dels bebygd og til dels opparbeidet. Tiltaket vil ikke
berøre særlige naturinteresser. Det vurderes at tiltaket ikke vil medføre negative miljømessige
konsekvenser.
Dispensasjoner.
Tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven og reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon
for å kunne få tillatelse.
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at
dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn
i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.
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Dispensasjonssøknad med søkers begrunnelse:

Kommunens begrunnelse for å avslå dispensasjon fra krav om opparbeiding av veg:
Hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt
Medhaugvegen er smal fra eiendommen 16/170, og er ikke opparbeidet som regulert. Omsøkte
tomt ligger i enden av Medhaugsfeltet, som en av tre tomter fradelt til boligformål. Den regulerte
vegbredden strekker seg litt forbi avkjørselen til omsøkte eiendom, hvor reguleringsplanen
slutter og Medhaugvegen går over til en smal uregulert veg videre østover.
3

Det ble stilt vilkår om opparbeiding og trafikksikring av veg i delingstillatelsen. Det har derfor
vært klart hele tiden, at det hviler et vegkrav på disse eiendommene før utbygging kan skje.
Eiendommen øst for denne, 16/238, har også avgitt erklæring på forholdsmessig deltakelse i
opparbeidingen av Medhaugvegen helt fra Wallandfeltet. I byggetillatelsen for den eiendommen
ble det gitt en midlertidig dispensasjon. Tiltakshaver på 16/237 står derfor ikke alene om å
finansiere vegen. De kan også kreve refusjon av 16/236.
Søker hevder at 16/238 bare har et krav om å delta i vegbygging, dersom det blir bygd boliger
videre østover på Medhaugvegen. Dette bunner i en formulering i saksutredningen til
hovedutvalget i forbindelse med byggetillatelsen på 16/238. I saksutredningen heter det: Dersom
det i fremtiden blir aktuelt med videre utbygging østover bør Medhaugsvegen utvides til regulert bredde.
Tiltakshaver vil da delta forholdsmessig i kostnadene til opparbeiding av Medhaugsvegen, med hjemmel i
erklæringen som blir tinglyst som et hefte på omsøkt eiendom. Men hovedutvalgets vedtak sier ikke
noe om dette. Vedtaket lyder: Hovedutvalget for tekniske saker innvilger midlertidig dispensasjon i
medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 for opparbeiding av regulert veg, fra krysset til Wallandfeltet og
frem til felles privat adkomstveg til eiendommen, på bakgrunn av tinglyst erklæring jf plan- og
bygningsloven § 18-1. Den tinglyste erklæringen har heller ingen vilkår knyttet til seg. Der heter
det, at eierne av 16/238 forplikter seg til å være med på sin andel av omkostningene i
opparbeidelse av tekniske anlegg (f.eks. veg/va-anlegg/lekeplass), jf. reguleringsplan nr. 204, når
kommunen måtte forlange det, jf. saksnr. 13/3620.
Det kravet som de nå må være med på er et mindre krav, enn det de har fått tidligere. Nå kreves
det kun vegutvidelse på de siste 150 meterne av Medhaugvegen. De har altså fått et redusert
krav. De har selv undertegnet på og tinglyst ovennevnte erklæring og har derfor forpliktet seg til
denne utgiften, og må derfor oppfylle sine forpliktelser. Dette er en utsatt utgift, som de har visst
om hele tiden, og som de nå må sette av/skaffe midler til.
Å fortsette å gi midlertidige dispensasjoner, betyr at vegen ikke blir utbedret. Denne saken ble
tatt opp i Hovedutvalg for tekniske saker og miljø 22.01.19 under eventuelt. I vedtaket heter det: I
sak om Medhaugvegen hvor spørsmålet var knyttet opp mot dispensasjon fra veiopparbeidelseskravet i
planen, var utvalget samstemt i at man i gjeldende sak skulle kreve, at opparbeidelseskravet ble oppfylt og
at det skulle lages refusjonssak som ville omfatte de tre aktuelle eiendommene (hvorav den ene skulle
bebygges med en tomannsbolig).
Det er forbundet ekstra kostnader med en refusjonssak, og derfor bør det være et incentiv for alle
parter til å bli enige. Kravet om å opparbeide veg gjelder alle, og derfor sparer alle på å unngå
refusjonssak.
Å gi dispensasjon fra § 18-1 har presedensvirkning. Kommunen opplever at vegnettet ikke blir
utbygd nettopp av denne grunn. Det blir tyngre og tyngre å få opparbeidet veger og
hovedledninger, dess flere dispensasjoner som blir gitt. Mange ønsker ikke å bidra når de ser at
andre slipper unna gratis. Det koster å opparbeide tomter og det gjelder også for disse tomtene.
Det er ikke slik at man har rett til å koble seg på kommunal veg og kommunalt VA-system, uten
noen form for bidrag. Dispensasjoner innebærer også urimelig forskjellsbehandling for de som
faktisk gjennomfører kommunens pålegg om opparbeiding av veg og tekniske anlegg. Det er
vanskelig å se hvordan en slik forskjellsbehandling kan forsvares.
Kravet er på ingen måte urimelig, da det kun er snakk om en utvidelse av vegen. Det stilles ikke
krav om opparbeiding av øvrige tekniske anlegg eller fellesarealer. Arealene er allerede avgitt til
kommunen, og det kreves derfor ikke grunnerverv. Opparbeidelseskravet må derfor sies å være
4

et rimelig og svært begrenset krav, i forhold til å få byggemodnet tomtene. Kommunen mener
det er viktig at boligområdene blir bygget ut i en trygg og moderne standard. Kostnadene som
skisseres av søker stiller kommunen seg svært tvilende til og de synes å være tatt ut av det blå.
Her må det innhentes prisoverslag fra en entreprenør før vurdering av summer kan bli reelle. En
dispensasjon her vil bety at Medhaugvegen ikke blir opparbeidet til nødvendig standard.
Hensynet bak bestemmelsen blir satt til side og dispensasjon kan derfor ikke gis.
Klageadgang
Avslaget er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser og kan derfor påklages av
parter i saken.

Malvin Bjorøy
areal og byggesakssjef
Ingvill Granodd
saksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ingen signatur.

Kopi til:
Maria Hereid og Lars Lægreid, Mannesvegen 180, 4275 SÆVELANDSVIK
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GEBYRSKJEMA

Saksnr.: 18/1080-6

Gnr/bnr: 16/237

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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SAKSPROTOKOLL - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG
TOMANNSBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 08.10.2019, saksnr. 93/19
Behandling:
Hagland fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg teknisk og miljø gir dispensasjon fra plan- og bygningslovens §18-1 etter medhold i samme
lovs §19-2, slik at omsøkte bolig kan oppføres uten at vei utbedres ifølge reguleringsplan. Dispensasjonen
gis på betingelse av at det gis tinglyst erklæring om forholdsmessig deltakelse av 16/237, i veiutbedring,
dersom det i fremtiden blir aktuelt med utbygging videre østover.
Bakgrunn for dispensasjonen: En likelydende dispensasjon er tidligere gitt nabotomt.
Innstillingen fikk 4 stemmer (Ap2, KrF1, Sp1) og Haglands forslag fikk 4 stemmer (UA1, KrF1,
Frp1, H1).
Leders dobbeltstemme avgjorde og innstillingen ble vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø opprettholder vedtak i delegert sak nr. 360/19.
Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for klagebehandling.
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Målestokk 1:10000

24.03.2020
Målestokk 1:2000
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Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Odd-Arild Holen, 51568714
fmrooah@fylkesmannen.no

Klageavgjørelse i byggesak - gnr. 16 bnr. 237, Medhaugsveien, Karmøy
kommune - tiltakshaver: Lars Lægreid og Maria Hereid
Tiltakshaver har påklaget kommunens vedtak om avslag på søknad om oppføring av
tomannsbolig. Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak.
Vi viser til kommunens oversendelse av 21.10.2019.
Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om oppføring av tomannsbolig med carporter. Det er søkt om midlertidig
dispensasjon fra kravet om opparbeidelse av vei. Søknaden begrunnes med at eksisterende vei
oppleves som god nok, og det vises til at naboeiendommen fikk midlertidig dispensasjon fra
opparbeidelse i 2014. Det anføres at en opparbeidelse vil koste ca. 1 000 000,- og kan kun fordeles
på to boenheter. Videre vises det til at flere eiendommen vil miste litt av sine hager.
Karmøy kommune fattet i delegert sak 28.05.2019 følgende vedtak:
”Søknaden avslås i medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 18-1, om krav til opparbeiding
av regulert veg.”
Vedtaket ble påklaget av Garvik Prosjekt på vegne av Lars Lægreid og Maria Hereid i brev datert
14.06.2019. Klager anfører i det vesentlige at fordelene med å ikke bygge ut veien er klart større enn
ulempene da veien allerede er god nok. Det vises til at trafikkøkningen vil være meget lav, og det
oppleves som urimelig at 3 eiendommer skal betale for utvidelsen. Videre pekes det på at det er
ressurskrevende å gjennomføre refusjonssak, og at utbedring av vei vil ha negative konsekvenser.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet klagen 27.08.2019 og opprettholdt kommunens tidligere
vedtak.
Fylkesmannen viser for øvrig til sakens dokumenter.

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: 2/3

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen legger til grunn at klager har klagerett og at klagefristen er overholdt, jf.
forvaltningslovens (fvl.) kap. VI og plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9.
Ved behandling av klagen kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye
omstendigheter, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd. Fylkesmannen kan selv treffe nytt vedtak i
saken, oppheve eller sende det tilbake til kommunen for hel eller delvis ny behandling.
Oppføring av tomannsbolig og carporter krever tillatelse av kommunen etter pbl. § 20-2 jf. § 20-1
bokstav a. Kommunen skal gi tillatelse dersom et tiltak ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av plan- og bygningsloven jf. pbl. § 21-4.
Eiendommen ligger innenfor reguleringsplan 204 for Mosbron/Medhaug, stadfestet 07.11.1968, og
er regulert til landbruk. I kommunedelplan for Åkrehamn, vedtatt 13.05.2019, er eiendommen vist
som boligbebyggelse (fremtidig). Ved motstrid mellom kommunedelplan og reguleringsplan gjelder
kommunedelplanen foran jf. kommunedelplanbestemmelsene § 1-8.
Det fremgår i pbl. § 18-1 første ledd bokstav a) følgende:
"I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller gis
en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom:
a) offentlig veg er opparbeidet og godkjent så langt den er vist i planen, fram til og langs
den side av tomta hvor den har sin atkomst..."
Tiltaket krever dispensasjon fra krav om å opparbeide vei. Etter pbl. § 19-1 kan dispensasjon gis etter
grunngitt søknad. Vilkårene for å kunne gi dispensasjon fremgår av pbl. § 19-2. Søknaden må
vurderes i forhold til de offentlige hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningsloven og den
aktuelle planen, og spesielt hensynet til en forsvarlig og fornuftig areal- og ressursdisponering.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Fylkesmannen legger til grunn at en utbedring av veien, som noen steder er svært smal, vil forbedre
trafikksikkerheten. Vi er ikke enige med klager i at det er urimelig å fordele utgiftene for å utbedre
veien på kun 3 eiendommer. Det kan heller ikke ha kommet overraskende på tiltakshaver da
delingsvedtaket hadde vilkår om trafikksikring.
Et av hovedhensynene bak pbl. § 18-1 er å få utbygget infrastruktur, og trafikksikkerhet er særlig
viktig. Fylkesmannen finner at en dispensasjon fra utbedring av vei i denne saken vil vesentlig
tilsidesette hensynet til trafikksikkerhet, og at dispensasjon derfor ikke kan bli gitt. Følgelig vil vi ikke
gjøre en videre vurdering av fordeler og ulemper.
Fylkesmannen har ikke vesentlige merknader til kommunens lovforståelse og skjønn og
opprettholder kommunens vedtak.
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Vedtak:
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak av 28.05.2019.
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan, jf. fvl. § 28.

Svein Undheim
seniorrådgiver

Odd-Arild Holen
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Lars Lægreid
Mannesvegen 180 4275
GARVIK PROSJEKT AS Vestheimvegen 15 4250
Maria Hereid
Mannesvegen 180 4275
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SAKSPROTOKOLL - 16/237 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - NYBYGG
VÅNINGSHUS -TOMANNSBOLIG
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 59/20
Behandling:
Hagland (KL) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Haglands utsettelsesforslag vedtatt med 5 stemmer mot 4 (Ap 1 (Storesund), Krf 1, Sp 1, MDG 1).

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Pernille Iden
20/1981

Arkiv: K23
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

19.05.2020
15.06.2020

KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG
KOSTHALDSRESTRIKSJON

Rådmannens forslag til vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

SAKSFRAMSTILLING
Sammendrag av saken:
Karmsundet er forureina av gamle synder, og delvis av noverande utslepp. Det er difor gitt
kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe av Mattilsynet. Den førre vurderinga til Mattilsynet er
frå 2005.
Ei av utfordringane med miljøgifter er at dei brytast ned svært langsamt. Dette gjer at utslepp
som for lengst er stoppa framleis utgjer eit problem, og vil vere ei utfordring i lang tid framover.
Betre kunnskap om miljøgifter gjer at lovverket er skjerpa inn. Det er strenge krav til kva som kan
sleppast ut til sjø, vatn og luft. Alle verksemder med utslepp skal ha forureiningsløyve frå
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen. I nye løyve er det stilt krav til miljøovervaking, der kvar
verksemd må undersøke korleis deira utslepp påverkar miljøet, og rapportere dette til rett
forureiningsmynde.
Hydro og DuPont har krav om miljøovervaking, og må utarbeide ein tilstandsrapport kvart
tredje år. Undersøkingar gjort av Hydro syner at det er ein nedgang i miljøgifter i Karmsundet,
men at det framleis er stader kor sedimenta er tydleg forureina. Rapporten frå 2017 syner at
sediment og blåskjel ved Høyevarde framleis er forureina. DuPont si undersøking av område
utanfor deira verksemd gir ikkje utslag på tungmetall, men her er det ikkje undersøkt for andre
miljøgifter.
Det kan konkluderast med at forureiningssituasjonen i Karmsundet stadig blir betre. Det er
likevel vanskeleg å sei kor mykje betre tilstanden er når det ikkje er tilstrekkeleg datagrunnlag og
undersøkingar. Mattilsynet seie at dei ikkje har midlar til å undersøke Karmsundet for
miljøgifter, og følgjeleg gjere ein ny vurdering av kosthaldsrådet.

Fakta/saksopplysningar:
Bakgrunn for saken
Kommunestyrerepresentantane Nils Wergeland Krogh (MDG) og Trygve Hagland (KL) har
etterspurt informasjon om tilstanden til Karmsundet, høvesvis med omsyn på
kosthaldsrestriksjonar frå Mattilsynet og Hydro sine tidlegare målingar samanlikna med
noverande utslepp.
Saka tar for seg følgjande:
- Generell innføring i miljøgifter
- Hydro og DuPont sine utslepp
- Relevante tilstandsrapportar
- Kosthaldsrestriksjon

Innleiing
Karmsundet har i dag kosthaldsrestriksjonar for skjel og krabbe som følgje av høge
konsentrasjonar av PAH og PCB (forklart nedanfor). Den førre vurderinga til Mattilsynet var i

2005, og utsleppa har endra seg sidan den gong. Dette blant anna ved at Hydro sitt gamle anlegg
er avslutta, og følgjeleg at utsleppa av PAH til Karmsundet er redusert. Vidare er reglane for
utslepp blitt stramma inn i lov, og krav frå Miljødirektoratet og Fylkesmannen er blitt strengare
med tanke på på kva som kan sleppast ut og på overvaking av noverande og tidlegare utslepp.
Miljøgifter
Karmsundet er forureina av gamle synder, sjølv om det òg i dag er utslepp av det som kan
definerast som miljøgifter. Forskjellen frå tidlegare er at dagens utslepp i hovudsak er regulert
gjennom utsleppsløyve. Andre utslepp er i enten ulovlege eller regulert i anna lovverk.
Miljøgifter har nokre definerte eigenskapar som er at dei er:
- Organiske – Organiske sambindingar vil i hovudsak binde seg til sediment/jord eller bli
tatt opp av dyr og andre organismar, framfor å vere i dei frie vassmassane. Nokre
miljøgiftar er ikkje organiske, som til dømes uorganiske tungmetall som bly.
- Presistente - Presistent tyder i denne samanheng at dei er lite nedbrytbare og har lang
«levetid». Generelt brytast dei ned fortare i organismar enn i sediment.
- Bioakkumulerande – Dei akkumulerer seg opp i organismane, fordi inntaket er raskare enn
nedbryting. Nokre miljøgifter kan òg gå inn i næringskjeda, kor konsentrasjonane aukar
oppover i næringskjeda (sjå figur). Dei kan òg overførast til neste generasjon frå mor til
barn.
- Giftige – Dei negative effektane ved eksponering blir som regel ikkje oppdaga før etter
lang tid eller i neste generasjon. Miljøgifter medfører blant anna utvikling av kreft,
nedsett reproduksjonsevne, nerveskader eller endringar av stoffskifte.

Figur 1 – Biomagnifisering – Ein oppkonsentrering av miljøgifter i næringskjeda kallast for biomaginsiering. Ofte vil ein
ikkje oppdage forureininga før ein ser skade på dyr i toppen av næringskjeda. Då har forureininga som regel vore i lang tid
og skadane er vanskeleg å reparere | Kjelde: Miljødirektoratet/Miljøstatus.

Nokre relevante miljøgifter for Karmsundet:

Polyaromatiske hydrokarbon (PAH)- Utsleppet frå Hydro var i hovudsak PAH. Desse blir danna av
ufullstendig forbrenning av organisk materiale, og er vanleg å finne på branntomter, stader kor
det er brent avfall, bilverkstad og i tobakksrøyk. PAH blir relativt fort brote ned i kroppen, og er
skadelege ved langvarig eksponering. Marine organismar er spesielt sårbare for store PAH
sambindingar som Benzo[A]pyren. Denne sambindinga er forbunde med kreft hos menneske.
Polyklorerte bifenyl (PCB)- Dette er syntetisk laga sambindingar som i si tid hadde eit svært
variabelt bruksområde for sine mange eigenskapar. Dei var blant anna nytta i el-ustyr, maling,
betong, vindauge, kondensatorar og transformatorar. Stoffet vart forbode i 1980 på grunn av sine
giftige effektar. PCB kan medføre reproduksjonsvanskar, redusert fødselsvekt, diabetes og
stoffskifterelaterte sjukdommar.
PCB er vanleg å finne på gamle deponi og villfyllingar, småbåthamner og gamle industriområde.
Årsaka til at desse sambindingane framleis er relevante er ein kombinasjon av dårleg eller
mangelfull avfallshandtering av produkt som inneheld PCB og den lange levetida til PCB. I
menneskekroppen kan dei ha ein halveringstid på opp til 10 år, medan halveringstida i
sedimenter er på fleire tiår.
Tungmetaller – Til forskjell frå andre miljøgifter blir ikkje tungmetall brote ned, då dei er
grunnstoff og ikkje kjemiske sambindingar. Tungmetall «forsvinn» ved at dei bind seg i sediment
eller i organismar, og på den måten ikkje er like tilgjengelege. Nokre tungmetall er derimot
giftige når dei er bundne i kjemiske sambindingar. Dette gjeld blant anna kvikksølv. Av dei
tungmetalla som blir undersøkte i Karmsundet er det i hovudsak bly og arsen som utgjer ei
tydeleg forureining.
Utsleppsløyve og vassforskrifta
Alle verksemder som har utslepp til luft, vann eller sjø skal ha eit utsleppsløyve frå
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Verksemder som treng eit regulert utslepp av miljøgifter
må ha løyve frå Miljødirektoratet, dette gjeld blant anna for Hydro og DuPont. Når
Miljødirektoratet gir utsleppsløyve, blir dei òg tilsynsmynde og blir dei som følgjer opp
eventuelle ulovlege utslepp. Kommunen er ikkje forureiningsmynde for denne type verksemder,
og kan ikkje stille krav eller tilsyn etter forureiningslova.
Utsleppsløyve regulerer alt utslepp ein verksemd har til luft, vann og sjø, i tillegg til at det blir stilt
krav til internkontroll og rutinar for å hindre forureining. For verksemder med utslepp til sjø blir
det òg ofte stilt krav til miljøovervaking. Dette vil sei at verksemda med jamne mellomrom må
utarbeide ein tilstandsrapport som seier noko om deira utslepp i forhold til krava i vassforskrifta,
gjerne kvart tredje år. Alle utsleppsløyver kan lesast på norskeutslepp.no.
Vassforskrifta er ein del av EU sitt vassdirektiv og har som mål at alle vassførekomstar skal ha god
kjemisk og økologisk tilstand i 2021. Kva som definerast som god kjemisk og økologisk tilstand
er gitt utifrå ei liste med kjemikaliar med grenseverdiar og ei vurdering av indikatorartar og
andre parametre. Alle vassførekomstar er tilgjengelege på vann-nett.no. Det er ikkje venta at
Karmsundet skal oppnå god kjemisk og økologisk tilstand innan 2021 p.g.a tidlegare og
noverande utslepp.

Hydro

Hydro har eit relativt nytt løyve gitt 05.12.2019. For utslepp til sjø er det i dag i hovudsak
tungmetall som blir sleppt ut. Dette gitt som ei maksimal grense per år (sjå tabell).

Dei har òg lov til å sleppe ut gass av fluorsambindingar, og svovel til luft. Alt utslepp er regulert
etter kor mykje dei har lov til å sleppe ut i månaden og i året. Utsleppet skal rapporterast til
Miljødirektoratet årleg.
Hydro har, sidan utsleppsløyve i 2015, utarbeidd 3 tilstandsrapportar. Ein av dei vil bli omtala
som ein del av vurderinga av tilstanden til Karmsundet, i tillegg til ein eldre tilstrandsrapport frå
2007.
DuPont
DuPont har eit relativt nytt løyve gitt 08.05.2019. For utslepp til sjø er det i hovudsak organisk
materiale og tungmetall som blir sleppt ut. Utsleppa er synt i tabell under.

Verksemda skal utarbeide ein rapport over miljøovervaking kvart 3. år. Resultata frå rapport i
2018 er gitt nedanfor.
Tilstandsrapportar
Dei ulike verksemdene er pålagt å ha miljøovervaking for deira utslepp til sjø. Dette for at
utsleppa ikkje skal forverre den kjemiske og økologiske tilstanden til vassførekomsta. I

tilstandsrapportane undersøker dei den kjemiske tilstanden ved å i hovudsak ta prøver av
sediment og blåskjel, og vurdere verdiane opp mot grenseverdiar i vassforskrifta. Blåskjel er ein
ofte nytta art for denne type undersøkingar, då dei er stadbundne og filtrerer vassmassane for
partiklar. Sediment er massane på botn av sjøen/vatn, og kan bestå av både mineralsk og
biologiske materiale. Miljøgiftene binder seg i hovudsak til dei biologiske/organiske materiala i
sedimenta.
DuPont tilstandsrapport for 2018
DuPont har undersøkt for dei tungmetalla som dei slepp ut i sediment, og i blåskjel. Det blei
funne minimalt med tungmetall i prøvene og vurderinga etter vassforskriften gir god kjemisk
tilstand. Det er derimot ikkje undersøkt for andre miljøgifter, som til dømes PCB og PAH. Den
kjemiske tilstanden i dette området er difor ukjent.
Rapporten fortel vidare at det er eit høgt innhald av organisk karbon, noko som gir ein dårleg
økologisk tilstand. Verksemda skal på bakgrunn av dette gjere tiltak for å auke fortynning av
organiske materiale i vassmassane, for å sikre at deira utslepp ikkje har ein negativ innverknad
på miljøet.

Hydro tilstandsrapport i 2007, inkludert samanlikning med tidlegare år.
Hydro har undersøkt PAH i sediment og blåskjel i sin rapport. Dei har òg gjort undersøkingar av
tungmetall, og tatt prøve i torsk. Undersøking av torsk seie noko om kor tilgjengeleg miljøgiftene
er for næringskjeda.

Undersøkinga synte at forureininga i Karmsundet av PAH har gått ned i alle prøvepunkt
samanlikna med tidlegare år (sjå figur). Det er høgast konsentrasjon av PAH nært
utsleppspunktet til Hydro, og konsentrasjonane minkar raskt nordover og sørover i Karmsundet.
Det blei òg funne PAH i galle frå torsk, som syner at torsk frå Karmsundet er eksponert. Det er
viktig å presisere at torsk er ein mager fisk, og at PAH i hovudsak lagrast i lever og galle og ikkje
i filet. Det er difor ikkje noko som tilseier at det er farleg å ete filet frå torsk fanga i Karmsundet.
Når det gjeld andre miljøgifter, så fann dei nokre høge konsentrasjonar av PCB og bly nord i
Karmsundet, like nord for Husøy. Det er usikkert om dette kan koplast til utslepp frå Hydro når
det er mykje anna industri i området, både no og tidlegare, som har medført forureining til sjø.

Figur 2. oversikt over konsentrasjonar av PAH i 2008, samanlikna med tidigare år. Stad for prøvepunkt for sediment er
synt i kart

Hydro tilstrandsrapport for 2017
Den sist utarbeida rapporten er frå 2017. Det er i denne rapporten undersøkt færre punkt, og
berre prøvepunkt i nærleiken av Hydro. Vidare er lovverket endra, ved ratifisering av EU sitt
vassdirektiv og vassforskrifta. Resultata er difor vurdert utifrå kriteria i vassforskrifta, kor ein ser
på kjemisk og økologisk tilstand. Det at resultata er vurdert og framstilt annleis enn tidlegare år
gjer det vanskeleg å samanlikne resultata direkte.
Resultata frå undersøkinga viser at prøvepunkt ved Høyevarde framleis er forureina med PAH i
sedimenta. Blåskjela på same stad viser høge konsentrasjonar av bly og arsen. Dette

prøvepunktet blir derfor merka med kjemisk ikkje god, medan dei andre prøvepunkta har låge
verdiar av miljøgifter og blir klassifiserte som kjemisk gode.
Utifrå at dei andre prøvepunkta har oppnådd kjemisk god tilstand, på stader kor det tidlegare
var høge konsentrasjonar, så kan mykje tyde på at tilstanden til Karmsundet stadig blir betre.

Mattilsynet og kosthaldsvurdering.
Mattilsynet vurderte i 2005 tilstanden i Karmsundet og gav kosthaldsrestriksjonar for skjel og
krabbe som følgje av høge konsentrasjonar av PAH og PCB. Mattilsynet seier i sitt brev av
18.02.2020 til kommunen på spørsmål om ny vurdering av kosthaldsrestriksjonar at:
Inntil det foreligger nye undersøkelser av de aktuelle miljøgiftene i fisk og skalldyr fra Karmsundet som
oversendes til Mattilsynet for vurdering av mattryggheten, vil den eksisterende advarselen bli stående.
Vidare står det i brevet at:
Mattilsynet har ingen frie midler til slike undersøkelser.
Dagens kosthaldsrestriksjon blir dermed ståande inntil det er gjort tilstrekkeleg med
undersøkingar av Karmsundet med omsyn på alle relevante miljøgifter.
Rådmannens konklusjon

Sjølv om konsentrasjonane av miljøgifter har blitt lågare, synte undersøkinga i 2017 at det
framleis er høge konsentrasjonar av PAH ved Hydro. Vidare er det ikkje gjort undersøkingar av
denne type miljøgifter lenger nord i Karmsundet. Det har vore, og det er, framleis mykje industri
mot Karmsundet med varierande grad av lovlege og diffuse utslepp. Det er difor vanskeleg å seie
noko om forureiningssituasjonen totalt, sjølv om mykje tyder på at det er ein betring.
Om Mattilsynet gjer ein ny vurdering basert på dagens tilgjengelege informasjon er det høgst
truleg at fleire område langs Karmsundet framleis vil få ein restriksjon grunna tidlegare eller
noverande industri.

Rådmannen i Karmøy, 25.03.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.
Oversikt over vedlegg:

SAKSPROTOKOLL - KARMSUNDET - DAGENS MILJØTILSTAND MED
OMSYN PÅ MILJØGIFTER OG KOSTHALDSRESTRIKSJON
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 60/20
Behandling:
Krog (MDG) foreslo følgende:
Da HTM er av den oppfatning at det er viktig å få frigjort så store deler av Karmsundet for fangst av krabbe
og andre skalldyr bes det om følgende oppfølging fra administrasjonen:
1. HTM ber administrasjonen ta kontakt med Mattilsynet for om mulig å få etaten til å prioritere en ny
vurdering/undersøkelse av status på miljøgifter i Karmsundet, og klargjøre hvor lang tid det det vil ta før et
slikt prosjekt kan gjennomføres.
2. HTM ber administrasjonen undersøke hvor mye en slik undersøkelse vil koste å gjennomføre, dersom
denne skal utføres med kommunale midler, eventuelt som et spleiselag med andre statlige etater.
Krogs forslag oversendt administrasjonen.

Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtak:
Saka blir tatt til orientering.

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

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

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

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

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

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

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

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 21.01.2020, saksnr. 7/20
Behandling:
Hagland fremmet følgende forslag:
Plan 4070 vedtas ikke. Ny helhetlig plan for området utarbeides, der alle grunneierne i området, avsatt til
boligformål i kommuneplanen, gis anledning til å delta i planarbeidet slik at de får en reell mulighet til å
utvikle sine eiendommer.
Veiforbindelse fra hovedvei vises i plan slik at mulighet for boligbygging i hele planområdet ivaretas.
Eksisterende veirett til sjøeiendommene, sist avklart i skjønnsrett i 1971 i forbindelse med omlegging av
veien, vises i ny plan.
Allmennhetens tilgang til strandsonen må ivaretas når utnyttelse av strandeiendommene planlegges og
vises i ny plan.
Nord i planområdet må det, i planen, vises «buffersone» med støydempende tiltak mot tungindustri.
Av trafikksikkerhetsmessige grunner bør det, i ny plan vises mulighet til å lede all trafikk fra planområdet
nordover, inn på planlagt vei til Husøyvegen. Kryss Møllevegen/FV47, kan da stenges.
Hvorfor fremme ny plan, begrunnelse:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener foreliggende planforslag har svakheter på noen punkt og klart
forskjellsbehandler grunneierne i området. Viser her til plan- og bygningslovens § 1-1 fjerde ledd, som sier:
«Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal
beskrives.
Det vises også til likhetsprinsippet i forvaltningen. Dette er en ulovsfestet forvaltningsrettslig rettsregel
som stiller krav om forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige avgjørelsesmyndighet på en
måte som innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne.
Innstillingen vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer (KL 1, H 2) for Haglands forslag.

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

Hovedutvalg teknisk og miljø som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret, jf.
plan- og bygningslovens § 12-12.
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Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12.
2. Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens §
12-12.

SAKSFRAMSTILLING
Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke har på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS utarbeidet
forslag til detaljreguleringsplan 4070 for Velde, øst for flyplasskrysset. Planområdet ligger
mellom vågen i øst, Umoe sine lokaler i nord, fylkesveg 47 i vest og ubebygde boligtomter i sør.
Området består av eiendom gnr. 88 bnr 9 m.fl., og har et samlet areal på ca. 15,7 da.
Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene konsentrert småhus, frittliggende småhus,
kjørevei, gatetun, gangvei, parkering, annen veigrunn grøntanlegg, grønnstruktur og turvei.
Planforslaget legger til rette for 3 seksmannsboliger og 15 eneboliger, totalt 33 boenheter.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til bolig.
I henhold til Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP), skal området
ha en utnyttelse på 2 boliger/daa. Planområdet Velde øst ligger ikke innenfor de prioriterte
utbyggingssoner som fremgår av ATP. Området ligger i forlengelsen av/nord for eksisterende
boligområde på Fiskå, og i et område hvor det i dag er mange publikumsrettede og besøks/arbeidsplassintensive funksjoner (Husøy havn, Haugesund lufthavn, Hydro, Gassco mv.). Det er
sykkelavstand til skole, barnehage og nærbutikk. Kollektivtrase ligger inntil planområdet.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert, plan 404 Velde, godkjent 04.03.1975 og avsatt til industriformål.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Utenom adkomstveien er planområdet ubebygd. Det går en kjerrevei/grusvei til
nausteiendommene øst for planområdet. Utover dette er det ikke eksisterende infrastruktur i
området.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere en
kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen å overta for drift og vedlikehold.
Karmøy kommune har utført en kapasitetstest for vann, herunder brannvann, jfr. Kapasitetstester
vannmodell dat. 10.01.2018 (vedlegg 7). Beregninger i vannmodellen viser at tilgjengelig
kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
I dialog med Haugaland kraft så er det gitt tilbakemelding at det er behov for ny trafo internt i
planområdet.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):

Like øst for planområdet ligger en rekke med nausteiendommer. Disse har veirett over
planområdet. Dette er ivaretatt gjennom planarbeidet. Det er regulert parkeringsplass for
nausteiendommene i enden av adkomstveien (gatetun GT1).

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Bebyggelsen er planlagt strukturert slik at den mindre eneboligbebyggelsen blir liggende mot
eksisterende eneboligbebyggelse i sør. De større seksmannsboligene blir liggende nærmest
industrihallene i nord, slik at de tar opp volumet i bygningsmassen.
Det er planlagt en gjennomgående gangveitrase hele veien fra gang- og sykkelveien langs fv. 47
til turveien ved strandlinjen. Denne skal holdes åpen slik at strandlinjen fortsatt vil være allment
tilgjengelig etter utbygging. Denne gangtraseen ligger sammen med lekeplass og
uteoppholdsareal, samt arealer båndlagt etter kulturminneloven. Åpningene gir lys og rom
mellom boligene. Det ligger for øvrig en smal eiendom mellom planområdets turvei og sjøen,
slik at turveien ligger ikke i kant med sjøen.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses. Skissen er
vedlagt saken.
Overvann skal ledes til sjøen.
Det er ikke selvfall på tomten, så det må etableres en privat pumpestasjon. Kommunal
avløpsledning ligger i Husøyvegen, og kan tilkobles der.
Beregninger i vannmodulen viser at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom
planlagt boligfelt forsynes fra Husøyvegen.
Det er behov for ny trafostasjon i området. Denne skal stå på henvist sted, vist i plankartet med
formål E.
Barn og unge:
Planforslaget oppfyller kommunens norm til lek- og uteoppholdsarealer. Planforslaget har areal
for opparbeidet lekeplass, samt areal for fri lek.
Planområdet ligger i skolekretsen til Håvik barneskole, avstand ca. 2,6 km. Det er gang- og
sykkelveg til denne skolen. Det imidlertid ikke umulig at noen av de potensielle barna i det nye
boligfeltet vil være elever ved Avaldsnes barneskole. De må i tilfelle enten krysse fv. 47 eller
Husøyvegen dersom de skal sykle til skolen. Husøyvegen er nærmere omtalt i eget avsnitt.
Planområdet har direkte gangadkomst til eksisterende gang- og sykkelvegnett langs fv. 547.
Busstopp grenser til planområdet.

Innenfor planområdet er det lagt opp til felles parkeringsareal, der eneboligene nås via interne
gangveier. Dette konsentrerer biltrafikken og gir områder uten biler.

Folkehelse:
Planforslaget har kartlagt støy og luftforurensing. Ut i fra disse kartleggingene, er det foreslått
tiltak i planen for å holde akseptable støynivå i planområdet. Se § 40 for rekkefølgekrav knyttet
til støytiltak. Det er ikke funnet at det er behov for tiltak rettet mot luftforurensing.
Planområdet er ellers i sykkelavstand til skoler, og i gangavstand til barnehager og
dagligvarebutikk. Det legger opp til to ulike utbyggingsformer, som gir mulighet for en større
variasjon i familietyper. Følger en Helganesvegen (europavei 134) er det kort vei til turområder i
indre deler av Karmøy.
Planområdet legger opp til felles lek- og uteareal sentralt i bebyggelsen. Dette reduserer sjansen
for at noen foretar kriminelle handlinger i disse områdene. Biltrafikken har en adkomstvei, som
gjør det lett å holde oversikt over trafikken i området.
Det er gangadkomst fra gang- og sykkelveien langs fv. 547. Dette kan gjøre at det er mindre
oversikt over gående i planområdet. Veid opp mot andre interesser, som trafikksikkerhet for
myke trafikanter og allmennhetens tilgang til sjø, samt at lekeplassen i området vil være den
eneste opparbeidete lekeplassen mellom Fiskå og Veldetun, har tilgjengelighet for gående veid
tyngst i vurderingen.
Naturmangfold:
Planområdet er ikke utbygd i dag. Det er et område med blandet ung skog og gressvekster.
Grønne lunger av denne typen er viktige for mange arter, særlig små dyr, edderkoppdyr, bløtdyr
og insekter som kun beveger seg over korte avstander. Utbygging vil medføre tap av
leveområdene for disse artene.
Planforslaget har områder som det ikke skal være inngripen i. Disse er vist som GRØN i
plankartet. Noe av dette vil bli opparbeidet som lekeplass og uteområder (se vedlagte
illustrasjoner). Utenom lekeplass og uteoppholdsplass vil disse områdene fortsatt være
tilgjengelige for diverse små vesen etter utbygging.
Det er ikke registrert arter, miljø eller naturtyper som gjør det nødvendig med spesielle hensyn
etter naturmangfoldloven i planområdet.
Andre forhold:
Det er to automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Disse er båndlagt i henhold til
kulturminneloven og vist i plankartet med båndleggingssone.
Økonomiske konsekvenser:
Kommunen skal ikke bygge ut i området, og det er ikke offentlige areal i planforslaget som skal
overtas av kommunen for drift og vedlikehold.

SAKSBEHANDLING:
Hovedutvalg teknisk og miljø fant i møte 6.11.2018 grunn til ikke å fremme forelagte planforslag.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 11 begjærte Arkitektkontoret Brekke Helgeland
Brekke på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS planen fremlagt for Karmøy kommunestyre.
Kommunestyret la prinsippet om likebehandling i forvaltningssaker til grunn, og saken ble lagt
ut til offentlig ettersyn.
Fylkesrådmannen i Rogaland reiste ved brev datert 04.07.2019 administrativ innsigelse til
planforslaget, på bakgrunn av hensynssonene rundt de automatisk fredete kulturminnene i
planområdet (H730_1 og H730_2).
Innsigelsen ble oversendt til forslagstiller og fagkyndig, som mente at dette skulle være avklart
tidligere i utarbeidelsen av planforslaget. De oversendte korrespondanse og revidert forslag til
kommunen, som sendte dette til fylkeskommunen. I brev datert 09.10.19 trekkes innsigelsen til
planforslaget på bakgrunn av tidligere vurderinger i saken og reviderte planbestemmelser.
Behandlinger:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 02.10.18 - sak 111/18 og følgende vedtak ble fattet:
Hovedutvalg teknisk og miljø sender planen tilbake til administrasjonen med følgende
begrunnelse:
1. Undergang ved Husøyvegen/området må ivaretas.
2. Det må undersøkes om vedtaket i formannskapet er gyldig og bindende for hovedutvalg
teknisk og miljø.
3. Det må vurderes om planen bør inkludere flere grunneiere.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 2.gang i
møte den 06.01.18 - sak 132/18 og følgende vedtak ble fattet:
Plan 4070 vedtas ikke.
Bakgrunn:
Hovedutvalg teknisk og miljø mener det forelagte planforslag ikke ivaretar Statens
vegvesens planarbeid i området, gjeldende kommunedelplan for FV 47 Veakrossen –
Helgalandsvegen.
Nytt planforslag utarbeides i samarbeid med Statens vegvesen, der oppsamlingsveg og
plass for eventuell firefelts veg og fotgjengerundergang under Husøyvegen er tatt med i
planen.
Formannskapets vedtak av 13.04.15, angående deltakelse i planen, er ikke juridisk
bindende, men en meget sterk «føring» for hva de mente og hensyntas derfor. Samtlige
grunneiere i området gis mulighet til å delta i planarbeidet. Strandeiendommenes vegrett
over området anses tilstrekkelig dokumentert og må hensyntas i det videre planarbeidet.
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av Karmøy kommunestyre 1.gang i møte
den 13.05.19 - sak 54/19 og følgende vedtak ble fattet:

Karmøy kommunestyre vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til detaljreguleringsplan
4070 for Velde – øst for flyplasskrysset 88/9, datert 02.10.18, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 12.07.19. Det er
innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen ...............04.07.19, 09.10.19
2. Fylkesmannen i Rogaland ................................................10.07.19
3. Statens vegvesen, region Vest ..........................................26.06.19
4. Mattilsynet .........................................................................13.06.19
B. Private merknader:
1. Nils Johannes Severin Bowitz - Øygarden ......................10.07.19 (mottaksdato – merknad er
udatert).
Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget
er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt.
Forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 3. gang i møte den
21.01.20. – sak 07/20, og følgende vedtak ble fattet:
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.

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet 28.01.20-10.03.20.
Følgende uttalelser er kommet inn etter offentlig ettersyn:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen .....16.03.20
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv ..........04.02.20
3. Fylkesmannen i Rogaland ................................................07.02.20
4. Statens vegvesen, region Vest ..........................................10.03.20
B: Private og organisasjoner
1. Nils J. S. Bowitz - Øygarden .............................................09.03.20

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 kommentarer:
Rådmannens konkrete vurdering av planen er at det ikke foreligger forhold som skulle tilsi at
planen ikke kan godkjennes. Veiadkomster og forhold til fylkesveien og europaveien er avklart i
planarbeidet.
Det eneste punktet som kan diskuteres i saken er nærheten til havnen. Husøy havn er en aktiv
havn, og det har vært en historie med klager på støy fra havnen fra boligområdene som ligger
rundt. Området er derimot avsatt til boligareal i kommuneplanen, og det er gjort målinger på
støy i planarbeidet. Boliger og uteareal skal tilfredsstille krav til nedre grenser for støy.
Rådmannens konklusjon:
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 19.05.20, godkjennes.

Rådmannen i Karmøy, 20.04.2020

Vibeke Vikse Johnsen
sign.

VEDLEGG:
1. Planbestemmelser
2. Oversiktskart
3. Gjeldende kommuneplan – utsnitt
4. Gjeldende reguleringsplan
5. Plankart, datert 19.05.20
6. Planbeskrivelse med ROS-vurdering
a. Kapasitetstester vannmodul
b. Støyrapport
c. Illustrasjon
d. Notat til skisse teknisk plan
e. Skisse til teknisk plan
f.

Brannteknisk vurdering

g. Sol/Skyggediagram
h. Snitt
i.

Profil gatetun

7. Uttalelser
a. Merknader til offentlig ettersyn
i. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
ii. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
iii. Fylkesmannen i Rogaland
iv. Mattilsynet
v. Statens Vegvesen – Rogaland
vi. Nils J. Bowitz - Øygarden
b. Begrenset ettersyn
i. Rogaland fylkeskommune – forvaltning
ii. Rogaland fylkeskommune – seksjon for kulturarv
iii. Fylkesmannen i Rogaland
iv. Statens vegvesen – Rogaland
v. Nils J. Bowitz - Øygarden

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene,
samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.
Offentlig ettersyn, frist for merknad 12.07.19:
Uttalelser fra offentlige etater:
Mattilsynet, 13.06.19:
Mattilsynet går ut ifra at det er nok drikkevann i planområdet. Dersom jordmasser skal flyttes må
det tas hensyn slik at man unngår spredning av eventuelle planteskadegjørere.
Kommentar fra forslagstiller:
Utført kapasitetstester og rekkefølgekravet i planbestemmelser § 39 som fastsetter at teknisk
anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av Karmøy
kommune sikrer at planområdet får tilstrekkelig drikkevann/brannvann.
Planbestemmelser § 45 sikrer at det ved evt. deponering av jordmasser fra planområdet til andre
lokaliteter påses at eventuelle planteskadegjørere/organismer iht. Forskrift om fremmede
organismer § 9 og § 24, punkt 2 og 4, vedlegg 1, ikke blir spredt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Statens vegvesen, region Vest 26.06.19:
Statens vegvesen legger til grunn at forslagstiller har detaljtegnet krysset og undersøkt at
kryssutforming iht. vegnormalens krav er gjennomførbart.
Statens vegvesen frafaller kravet til undergang under E134 Husøyvegen, men forutsetter at
rekkefølgekravet til trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen
retning nord i krysset E134/fv. 47 gjennomføres iht. planbestemmelse § 41.
Kommentar fra forslagstiller:
Krysset er utformet og kvalitetssikret av fagkyndig Ing. John Alvseike Rådgivende ingeniørfirma
og forutsettes å kunne oppfylle krav i vegnormal N100.
Ved utbygging iht. vedtatt plan vil rekkefølgekrav som satt i planbestemmelser § 41 bli oppfylt.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Ingen ytterligere kommentar.
Fylkeskommunen, seksjon for kulturarv, 04.07.19:
Boligtetthet:
Fylkesmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer at planlagt antall boenheter faktisk blir
oppført.
Uteoppholdsareal og kulturminnevern:

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

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

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

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

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

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

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

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

Boligtetthet:

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

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

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

Kommunalsjef teknisk sin kommentar:

Kommunalsjef teknisk vil igjen benytte anledningen til å påpeke at arealformålet i sjø i
havnebassenget til Husøy Indre Havn er «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone». Dette formålet i sjø er like bindende som et hvilket som helst formål på land. Ergo
er det ikke planlagt noen utfylling i havnebassenget, og utfylling vil være i strid med gjeldende
kommuneplan. Kommunalsjef teknisk viser til pbl § 1 – 2. Lovens virkeområde.
Begrenset ettersyn – perioden 28.01.20-10.03.20:
Offentlige instanser:
1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN
Rogaland fylkeskommune ved forvaltningsseksjonen har følgende merknader til
høringen:


Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveinettet. Som en følge av kommune- og
regionreformen har en rekke veier over hele landet fått nye veinummer. Fv. 47 sitt
nye veinummer er fv. 547. Vi ber om at det nye veinummeret innarbeides i
plandokumentene.
 I Statens vegvesens merknad, datert 29.04.2016, ble det stilt krav om byggegrenser
på 30 meter målt fra fylkesveiens senterlinje. Vi minner om at vei f_V1 ikke må
plasseres i strid med byggegrensen. Dette gjelder alle veikroppens elementer.
 Vi ber om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innenfor byggegrensen
må det ikke uten særskilt tillatelse plasseres byggverk eller annen større
innretning iht. Vegloven, kommentarutgaven, § 30 første ledd».
 Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes til
veimyndigheten for gjennomsyn. Dette må sikres i planbestemmelsene.
Vi har ellers ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.
Rådmannen sin vurdering:
 Fv. 47 er rettet til fv. 547 i planbestemmelsene og i planbeskrivelsen. I
planens øvrige dokument har kommunen kun PDF versjoner som ikke
åpner for redigering.
 f_V1 er kontrollert, og ligger utenfor byggegrensen. Strekningen som ligger
inntil grensen ligger også i kant med Umoe sitt administrasjonsbygg, slik at
det er fysisk umulig å anlegge vei eller veielementer innenfor
byggegrensen slik forholdene er i dag.
 Dette punktet er ivaretatt i veiloven.
 Det er lagt til i planbestemmelse 39 at tekniske planer for tiltak som berører
fv. 547 skal oversendes fylkeskommunen som veimyndighet for
gjennomsyn.

2. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV
To automatisk freda kulturminner berøres av planforslaget. Vi hadde merknad til
planforslaget som lå på offentlig ettersyn i perioden 24. 05.19 – 12.07.19. i planforslaget
som ligger ute til begrenset ettersyn er plankart og bestemmelser knyttet til hensynssone c

– båndlegging kulturminner endret i tråd med vårt tidligere innspill. Vi har ingen
ytterligere merknader til detaljreguleringssaken.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND
Fylkesmannen har ingen merknader.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen kommentar.

4. STATENS VEGVESEN
Statens vegvesen har hatt utstrakt dialog med tiltakshaver og kommunen. Våre merknader til
oppstart og i høringsrunden er nå ivaretatt. Viser til vårt brev av 26.06.19 og planbestemmelse
§ 39 tredje og fjerde avsnitt. Vi legger til grunn at utforming av nytt kryss kan opparbeidet i
henhold til håndbok N100.
Statens vegvesen har ingen ytterligere kommentarer.
Rådmannen sin vurdering:
Ingen kommentar.
Private og organisasjoner:
5. NILS J. BOWITZ - ØYGARDEN
Vil påpeke at planen slik som den er fremlagt blokkerer for videre regulering og
utbygging av tilstøtende områder avsatt til bolig sør for dette planområdet (blokkerer
disse områdene fra å kunne få utkjørsel til hovedveien).
Merknad viser til tilbakemelding fra SSV etter møte avhold under oppstart av
planarbeidet, datert 24.02.2017, hvor det anbefales at 88/ 57, 227 og 228 får vegadkomst
nordover (over forelagte planområde).
Rådmannen sin vurdering:
Angående mulig utvidelse av fv. 547 er dette tidligere omtalt i saken, sitat fra
saksfremlegg til kommunestyret 13.05.19:
«Byggegrense på 30 meter fra veimidt fv. 47, som vist i planforslag 4070, er avklart med
Statens vegvesen, jf., e – post datert 6.1.2016 (se vedlegg). Byggegrensen er satt for å
ivareta tilstrekkelig areal slik at det gis anledning til eventuell fremtidig etablering av
firefelts vei i dagens trase. Derav er Statens vegvesens planarbeid gjeldende i
kommunedelplan for FV 47 Veakrossen – Helganesvegen ivaretatt i planforslaget.»

De omtalte eiendommene gnr/bnr 88/ 57, 227 og 228 ble skilt ut i 1987, vedtak i
Karmøy landbruksnemnd sak nr. 34/87 og i Rogaland fylkeslandbruksstyre sak
744/81. De to eiendommene 88/227 og 228 skal etter vedtaket ha veirett over 88/57.
Dette gjenspeiles også i eiendomsgrense i området. Det har aldri vært snakk om at
disse skulle kjøre over eiendommen i nord, før det ble tatt opp i møte med SVV.
Forelagte planforslag blokkerer ingen muligheter for disse eiendommene for å bli
bebygget på et tidspunkt. Det er krav etter kommuneplanens bestemmelser 1.2 om
at de må inngå i en detaljreguleringsplan før de kan bygges ut. På det tidspunktet
de inngår i detaljreguleringsplan, vil den eksakte utformingen av avkjørselen bli
avgjort.
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K 1629– 01 ODD H ANSEN AS
BOLIGFELT V ELDE ØST

NOTAT TILHØRENDE SKISSE TIL TEKNISK PLAN SOM VEDLEGG TIL
REGULERINGSPLAN .
BOLIGFELTET BESTÅR AV 17 FRITTLIGGENDE
LAVBLOKK . T IL SAMMEN 37 BOENHETER .

ENEBOLIGER

+ 20 BOENHETER I

Vannforsyning/brannvannsforsyning:
Det er vedlagten beregningav tilgjengeligevannmengderi tilknytningskummenK 11.
Beregningenviser at her kan tasut 50 l/s. Det bli r lagt en 150- 200 mm vannledningfra
tilkoplingskummenog frem til kummermed brannvanns
uttak inne på feltet, K1, K2, K3, K4,
K5, K7 og K9, vist på vedlagttegning.
Vannforsyningtil boenheteneleggesmed anboringerpå hovedledningene.
Det er plassfor oppstilling av brannbil/stigebili gatetunet.
Spillvann:
Spillvannetkoplestil kommunaltanleggi tilkoblin gspunktetvist på vedlagttegning.Inne på
boligfeltet anleggesdet en pumpestasjonnedenforK 1 ved sjøen,sevedlagtkart.
Pumpestasjonen
får et oppsamlingsvolumsom tilsvarer et døgnstilrenning som sikkerhetved
strømbrudd.Pumpestasjonen
skal ikke overtasav kommunen.
Spillvannetpumpesopp til kumgruppeK5. Der fra rennerspillvannetmed gravitasjonned til
koplingspunktetmerketK11. Stikkledningenetil boenhetenekoplestil hovedledningene
med
gren.Høydepå lavestegulv med sluk i boenhetener vist med rødetall på tegningen.
Overvann:
Overvannetfra boligfeltet førestil sjøen.Utslippet er vist på vedlagttegning.
Overvannsledningen
er lagt til sjøenover UMOE sitt områdepå grunnav eiendomsforhold.
Overvannetfra tilkomstveientil boligfeltet førestil Ø 400 mm kommunalovervannsledningi
kumpunktK11 eller det føresinn på UMOE sitt overvannssystem.
Veianlegga/gatetun:
Avkjørselenfra Husøyvegenblir felles for boligfeltet, naustområdetog industriområdetog
den utformesi henholdtil StatensVegvesensin håndbok N100 medrett stigningsforholdog
frisiktlinjer.
Adkomstveienskilles fra industriområdetmedgjerdeog port.
Den er regulerti 6 meterbreddemed1 meterbredt «annetveiareal»på deler av veien,hvor
det skal etableresmur med gjerde.
Det er avklart med kommunenden05.12.16at veienskal ha 5 meterasfalt med0,5 meter
skulderpå hver side.Detteer ikke i henholdtil kommunensin norm, men det er avtalt i møte
med kommunenå byggedenslik.
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Veien inne på boligfeltet utformessom «gatetun»med forskjellig materialbruki kjøre- og
gangarealfor å gi et mykere,mer estetiskuttrykk, 3,5 meterkjørearealmed 1,5 meter
gangarealpå beggesider.2 cm opphøyagangareal.Regulertveibredde6,5 meter.
Gangveienekoplestil eksisterendegangveisom går langsFV 47 for ikke å dra myke
trafikanterinn via Husøyvegensom ikke er tilrettelagt for gående/syklende.
Gangveieneer
regulert3 meterbredeog asfalteres2,5 metermed0,25 m skulderpå hver side.Veier, gatetun
og kryssskal belysesi henholdtil gjeldendenorm.
Tilkomstveientil boligeneasfalteres3 meterbredemed0,25 m skulderpå hver side.
Det er vanskeligog megetkostbart(kr 5 – 6 millio ner) å byggefotgjengerundergang
på
Husøyvegen.Her ligger i dageksisterendeVA-ledninger og gassledninger
som må krysses.
Det er ogsåstor trafikk til Husøysom medførerat veienmidlertidig må leggesom.
Det anbefalesat undergangenbyggessammenmed det nye kryssetsom er planlagt.

Haugesund21.06.18
JohnAlvseike

Vedlegg:
- Uttalelsefra kommunenangmengdebrannvann
- Planskissetil tekniskplan rev A
- Lengdeprofilkryssog veg A
- Lengdeprofilveg B/gatetun

– vedlegg1
– vedlegg2
– vedlegg3
– vedlegg4
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PLANR 4070
PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST FOR
FLYPLASSKRYSSET - DEL AV 88/9

19.05.2020
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det området som på detaljplankartet er
vist med planavgrensning.

Området reguleres til følgende formål:
I.

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

II.

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

III.

Grønnstruktur
a. Grønnstruktur
b. Turvei

IV.

Hensynssone
a. Sikring frisikt
b. Sikring oppmerksomhetsfelt
c. Båndlegging kulturminner
d. Hensyn støy

V.

Rekkefølgebestemmelser

VI.

Fellesbestemmelser

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

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

§2.

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

§3.

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

§4.

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

§5.

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

b. Frittstående småhus (FS)
§6.

I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.

§7.

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

Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert
terreng.
§8.

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

§9.

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

c. Industri/lager (I/L)
§10.

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

d. Renovasjonsanlegg (R)
§11.

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

§12.

Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.

e. Energianlegg – trafo (E)
§13.

Innenfor område E skal det oppføres trafo.

§14.

Område for trafo er offentlig.

f. Avløpsanlegg – pumpestasjon (K)
§15.

Innenfor område K skal det oppføres pumpestasjon.

§16.

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

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

§18.

Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert
bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaver av
eiendommen 88/9, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 84/53,

83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5 og 88/63. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av V.
b. Adkomst (A1 – A2)
§19.

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

c. Gatetun (GT)
§20.

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

§21.

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

d. Gangadkomst (G)
§22.

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

§23.

Gangadkomster er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.

e. Parkering (P – P1)
§24.

Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.

§25.

Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.
Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer.

f. Annen veigrunn – tekniske anlegg (AVT)
§26.

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

g. Annen veigrunn – grøntanlegg (AVG)
§27.

Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.

§28.

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

III.

Grønnstruktur

a. Grønnstruktur (GRØN, GRØN1, GRØN2)
§29.

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

§30.

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

b. Turvei (TV)
§31.

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

§32.

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

IV.

Hensynssone

a. Sikring frisikt
§33.

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

b. Sikring oppmerksomhetsfelt
§34.

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

c. Båndlegging kulturminner
§35.

Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner H730_1 – H730_2
ligger det to steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette i
gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller

foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må på førehand avklaras med
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike
tiltak fremmes i form av en reguleringsendring.
§36.

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

d. Hensyn støy
§37.

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

gis

brukstillatelse

til

V. Rekkefølgebestemmelser

§38.

Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er
godkjent av Karmøy kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan. Kryss
skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd
med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord
i krysset E134/Fv. 547, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides
iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen.

Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters
plankryssing av E134 Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv.
kommune og vegvesen før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet.
Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes veimyndigheten
(fylkeskommunen) for gjennomsyn.

§39.

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

VI.

Fellesbestemmelser

§40.

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

§41.

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

§42.

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

§43.

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

§44.

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

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

Datert: 19.05.2020
1.0 BAKGRUNN

1.1 Hensikt med planen:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge g.nr. 88 bnr. 9. for 2 ulike boligtyper;
frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i form av 6-mannsboliger. Samtidig må
det tilrettelegges for kjøreadkomst til boligområdet via nytt kryss med E134 Husøyvegen,
samt tilrettelegging for myke trafikanter direkte fra planområdet og inn mot gang/sykkelveien som ligger langs Fv. 547.

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

Fakturaadresse /
tiltakshaver for plansaken:

Forslagsstiller:
BREKKE AS

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

Arkitektkontoret

BREKKE

HELGELAND

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

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

2.0 PLANPROSESSEN
2.1 Medvirkning:
Det er avholdt formøte med Statens vegvesen den 10.12.2016 (referat, vedlegg 1,
oppfølgingsmail 06.01.2016, vedlegg 2).
Det er avholdt oppstartsmøte med Karmøy kommune den 08.02.2016 (referat, vedlegg 3).
Oppstart planarbeid er varslet den 21.03.2016 iht. pbl § 12-8. Varsel er sendt til naboer og
offentlige instanser. Parallelt er saken annonsert under ”Kunngjøringer” i Haugesunds Avis
og utlagt på kommunens nettside. Varselfrist for innspill 02.05.2016. Vedlagt er varsel
(vedlegg 4) og varslingslister (vedlegg 5).
Det er den 13.06.2016 avholdt møte med kommunens næringssjef og støykonsulent for å
innhente informasjon om hva for noen aktivitet som foregår i inntilliggende i
næringsområde.
Det er den 08.12.2016 avholdt møte med kommunens vei-/va-seksjon for å gjennomgå
skisse til teknisk plan (referat, vedlegg 6).
Det er underveis vært ytterligere dialog og møter med Statens vegvesen mht. et senere
tilkommet krav om undergang ved Husøyvegen, jfr. pkt. 7.6 i denne beskrivelse hvor dette
er oppsummert og kommentert.
Det er avholdt møte med Karmøy kommune etter 1.gangs innlevering av planforslag. Etter
dette møtet er planforslaget revidert og komplettert ift. kommunens anvisninger.

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

Bilder:
Utsnitt
Haugalandet

fra

ATP

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

Bilder: Utsnitt fra ATP Haugalandet

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

3.2 Kommuneplan:

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

Bilde: Utsnitt fra kommuneplanen Kilde: Fonnakart

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

i

Bilde: Utsnitt fra gjeldende plan Kilde: Fonnakart

gjeldende

reguleringsplan.

Dette

3.4 Oppsummering av pågående planarbeid i nærområdet (utdrag av oppsummering gjort
av Karmøy kommune):
Husøyvegen er europaveg E134. Den inngår i KVU for Haugesund–området. I nasjonal
transportplan 2018 – 2029 er det bevilget 120 millioner til E134-arm til Husøy havn i
perioden 2024 – 2029 (fylkesflak NTP 2018 – 2029 Rogaland).
Kommunedelplanen for fv. 547 Veakrossen til E134 Helganesvegen er under utarbeiding.
Planprogram ble fastsatt i formannskapet 28.11.2016. Det er Statens vegvesen som har stått
for utlegging til første offentlig ettersyn. Det er et høyt konfliktnivå i forhold til alle
trasevalg.
Det jobbes med en detaljregulering for utviding av containerhavnen på Husøy. Det er så
langt ikke satt konkrete krav til utbedring av Husøyvegen, da det er uvisst hva innvirkning
utvidelsen har for trafikken på Husøyvegen. Statens vegvesen har varslet at de vil stille
krav til utbedringer hvis utvidelsen fører til økt belastning på Husøyvegen. Kommunen
støtter denne uttalelsen. Dette arbeidet er imidlertid bare på planprogram-nivå, så det er
ikke oversikt over hva tiltaket eventuelt innebærer for Husøyvegen på nåværende
tidspunkt.
Siden Husøyvegen inngår i en KVU-rapport, så er det vanskelig å si hva som kommer til å
skje med den. Grunnet konfliktnivået på foreslåtte trasevalg i kommunedelplanen fv 47
Veakrossen til E134 Helganesvegen, så er det pr. dd. ikke er avklart hvilken trase som blir
valgt sørover i kommunedelplanen. Dermed så vet en ikke om krysset til Husøyvegen blir
værende slik som det ligger, eller om et nytt hovedkryss til Husøy må opparbeides for å
koble eksisterende veg til den nye traseen.

4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (eksisterende forhold)
4.1 Beliggenhet/størrelse:
Arealet ligger nordvest på Velde, langs Fv. 547. Planområdet består av eiendommen gnr. 88
bnr. 9 mfl., og har et samlet areal på ca. 15,7 daa.

Bilde: Utsnitt fra varselkart Kilde: Ark. BHB AS

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

Bilde: Utsnitt fra markslagskart Kilde: Karmøy kommune
Nord for området ligger Umoe sitt verksted- og administrasjonsbygg, i øst ligger sjøen
med naustområde og sjøtomter, i sør ligger noen ubebygde eneboligtomter, og i vest ligger
Fv. 547.

4.3 Landskap:
Planområdet har en stigning fra kote 2 m til kote 14 m. Det har godt lysinnfall hele dagen.
Områdets nærhet til sjøen og utsikt over sjøen er en stor kvalitet.

Bilde: Sett fra øst Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Utsikt fra planområdet Kilde: Ark. BHB AS

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

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

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

Bilde: Utsnitt ”Temakart” Rogaland – Landbruk – Gjengroingsområde ID 13612 Lauvskog
Av ”Artskart” fremkommer ikke registreringer i planområdet.

Bilde: Utsnitt ”Artskart”

I kravet i Naturmangfoldsloven § 8 står det at vurdering av naturmangfold skal baseres på
grunnlag av eksisterende og tilgjengelig kunnskap, og dette antas dermed å være oppfylt.

Da naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget så legges det til grunn at ytterligere
vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 9-12 ikke vil bli påkrevd.

4.6 Trafikkforhold:
Dagens adkomst til planområdet er via administrasjonsbyggets p-plass og videre på gangog sykkelvei som ligger mellom administrasjonsbygg og Rv. 47. Å videreføre bruken av
adkomst foran administrasjonsbygg vil være uhensiktsmessig ved fremtidig
boligutbygging av planområdet.
Det ligger kollektivholdeplasser både i nord- og sørgående retning langs Rv. 47. Det er
gangavstand til begge plasser. Kryssing av Fv. 547 for å komme til sørgående
kollektivlomme skjer i plan ved ”Flyplasskrysset”.
Barneskolen ligger i sør, på Håvik. Noe av skoleveien mot går gjennom lite trafikkerte
eneboligstrøk. I ”Møllesvingen” er det undergang for myke trafikanters kryssing av Fv.
547. Fra ”Møllesvingen” går det langsgående gang- og sykkelvei/skolevei frem til skolen.
Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole. Rv. 47 har langsgående gang- og sykkelvei/skolevei
fra planområdet. Kryssing av Husøyvegen skjer i plan, mens kryssing av Rv. 47 på Bø skjer
vha. undergang.

Bilde: Utsnitt ortofoto Kilde: Gule sider

4.7 Barn og unge/folkehelse:
Planområdet ligger i et område hvor det er mulig å nå Håvik barneskole med tilhørende
idrettsanlegg (2,6 km) og Bø ungdomsskole (2,6 km) vha. gange/sykkel. Det vurderes som
positivt med sykkelavstand til skole med hensyn til folkehelseperspektivet.
Per dags dato er det ikke etablerte lekeplasser i planområdets nærområde.

4.8 Sosial infrastruktur:
Nærmeste barnehage er Helganes barnehage som ligger rett vest for planområdet.
Barneskolen er Håvik barneskole. Ungdomsskolen er Bø ungdomsskole.
Nærbutikken er Coop Prix på Veldetun, som ligger i gangavstand fra planområdet.

4.9 Teknisk infrastruktur:
I oppstartsmøte ble det opplyst at overvann fra planområdet kan ledes rett til sjøen.
Det vil ikke være selvfall på kloakken fra planområdet, og må derfor påberegnes å etablere
en kloakkpumpestasjon. Denne ønsker ikke kommunen overta for drift og vedlikehold.
Karmøy kommune har utført en kapasitetstest for vann, herunder brannvann, jfr.
Kapasitetstester vannmodell dat. 10.01.2018 (vedlegg 7). Beregninger i vannmodellen viser
at tilgjengelig kapasitet til slokkevann er over 50 l/s dersom planlagt boligfelt forsynes fra
Husøyvegen.
I dialog med Haugaland kraft så er det gitt tilbakemelding at det er behov for ny trafo
internt i planområdet.

4.10 Grunnforhold:
Grunnens beskaffenhet i planområdet antas å være fast fjell med et molddekke i varierende
dybde.

4.11 Støyforhold:
Deler av planområdet er støybelagt fra Rv. 47, samt fra punktstøy fra næring. Støyforhold
er vurdert av Siv. Ing Bjørn Leifsen i støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8).

5.0 ROS
Som grunnlag for utarbeidelse av ROS er brukt veileder T-1490. I pkt. 5.1 beskrives
nåsituasjonen (før regulering) for situasjoner/hendelser som antas å kunne være aktuelle
for planområdet, i pkt. 5.2 beskrives ny situasjon (etter utbygging iht. vedtatt plan). For å
gi en visuell og kvantiserbar fremstilling er det benyttet verdier i risikomatrise nedenfor.

Hendelser som blir vurdert som uaktuelle i pkt. 5.1 utgår i sin helhet i 5.2, om ikke risikoen
er vurdert som forandret ved utbygging iht. vedtatt plan.

Bilde: Risikomatrise (Kilde: Veileder T-1490)

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

5.1 Eksisterende situasjon
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5.2 Ny situasjon
Nedenfor beskrives håndtering av situasjoner som forandres etter utbygging iht. vedtatt
regulering.
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6.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 Generelt om planens hensikt
Planområdet har en attraktiv lokalisering med bakgrunn i dets nærhet til store
arbeidsplasser så som; næringsområdet på Husøy, flyplassen på Helganes, industriparken
på Hydro og Gassco. Det er vurdert som interessant å kunne tilby en mikset typologi,
tilpasset ulike typer brukere. Tiltakshaver har foreslått området for konsentrert småhus i
form av horisontal-/vertikaldelte bygninger, samt små frittstående eneboliger. Totalt er det
tenkt etablert 33 boenheter.
Det har vært viktig å avsette arealer lengst nede mot sjøen som grønnstruktur og til bruk
for fellesskapet. Kulturminnene i området har gitt føringer for lokaliseringen av
infrastruktur og bygninger, samtidig som en har forsøkt at flest mulig boenheter/boliger
skal ha utsikt til sjøen. Nærlek/kvartalslek er lagt sentralt og lett tilgjengelig for alle
beboere i området, samtidig som den bidrar til å knytte området sammen og være en
”lysåpning” internt i bebyggelsen.
Kjøreadkomsten er tilrettelagt fra E 134 Husøyvegen, mens det er valgt å tilrettelegge for
direkte tilkomst for myke trafikanter fra gang- og sykkelvei som går langs Fv. 547, hvor
også kollektivlommene er lokalisert. Parkeringen i planområdet er løst vha. gatetun som
skal trafikkeres på lik linje som en p-plass, i gangfart. ”Shared spaces” er en effektiv måte å
utnytte arealer på. Samtidig har det vært fokus på å opprettholde tilkomst og parkering for
nausteiendommer ved sjøen.

6.2 Reguleringsformål
Detaljplanen består av følgende reguleringsformål; konsentrert småhus, frittstående
småhus, renovasjonsanlegg, energianlegg-trafo, avløpsanlegg-pumpestasjon, kjørevei,
gatetun, gangadkomst, parkering, annen veigrunn-tekniske anlegg, annen veigrunngrøntanlegg, grønnstruktur og turvei.

Bilde: Utsnitt detaljplan Kilde: Ark. BHB AS

Arealbruken er fordelt som følger:
Formål
Kvm
Konsentrert småhus
Frittstående småhus
Industri/lager
Renovasjonsanlegg
Energianlegg-trafo
Avløpsanlegg-pumpestasjon
Kjørevei
Adkomst

1909,58
4561,11
994,58
69,12
22,49
33,33
1157,76
84,15

Gatetun
Gangadkomst
Parkering
Annen veigrunn – tekniske
anlegg
Annen
veigrunn
grøntanlegg
Grønnstruktur
Turvei
Sum.

1167,37
574,75
1136,02
949,36
1342,33
3485,90
83,56
17571,44
kvm
17,6 daa

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

6.2.2 Frittstående småhus
I område FS tillates oppført frittstående småhus med tilhørende bod.
Tillatt maks byggehøyde for bolig er 9,0 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.
Tillatt maks byggehøyde for bod er 3,5 m fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

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

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

6.2.3 Renovasjonsanlegg
Innenfor område R skal det oppføres renovasjonsanlegg for oppstilling av
renovasjonsdunker. I forbindelse med anlegget skal det avsettes plass for postkasser.
Renovasjonsplassen er felles for rettighetshavere i områdene KS og FS.
Kommentar:
Renovasjonsplassen/plass for postkasser er plassert i gatetunets begynnelse, hvor
renovasjonsbil/postbil har godt snuareal. Det er vist byggegrense mot gatetun slik at stasjonen ikke
plasseres helt inntil gatetunet.

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

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

6.2.6 Kjørevei
Innenfor område V skal det etableres kjørevei til byggeområdet. Asfaltert bredde 5 m.
V er felles for rettighetshaverne av område KS, FS, rettighetshaverne av eiendommene 88/7,
88/10, 88/14, 88/17, 88/58, 88/72, og rettighetshaverne av naust-/sjøeiendommene 88/73,
83/93, 84/47, 84/53, 83/94, 84/48, 89/21, 89/1, 84/7, 84/3, 84/99, 88/4, 88/5. Disse i fellesskap
har ansvar for drift og vedlikehold av V.

6.2.6 Adkomst
Innenfor område A1 – A2 skal det etableres adkomst til industri/lager.
A1 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/7, 88/14, 88/17, 88/58, 88/73. Disse i
fellesskap har ansvar for drift og vedlikehold av A1.
A2 er felles for rettighetshaverne av eiendommene 88/10, 88/72. Disse i fellesskap har
ansvar for drift og vedlikehold av A2.

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

6.2.8 Gangadkomst
Innenfor område G skal det etableres gangadkomster. Asfaltert bredde 3 m.
Gangadkomster er felles for rettighetshaverne i KS og FS.

6.2.9 Parkering
Innenfor område P og P1 skal det etableres parkeringsplasser.
Område P er felles for rettighetshaverne av område KS og FS.
Område P1 er felles for rettighetshaverne i inntilliggende naust-/sjøeiendommer, men skal
til enhver tid være åpen og tilgjengelig for allmenhetens frie ferdsel.
Kommentar:
Parkering P rommer tilsammen 53 stk p-plasser som skal brukes i fellesskap. Dette utgjør min. 1,5 pplasser pr. boenhet. Av disse er 10% HC-plasser i tråd med kommunens vegnorm. HC-plasser er
plassert lett tilgjengelig inntil gangadkomster. Kravet i kommunens vegnorm for > 10 boenheter med
parkering brukt i fellesskap, er 1,25 p-plass pr. boenhet.
Parkering P1 er lagt inn for å tilrettelegge for tilkomst og felles parkering for naust-/sjøeiendommer
øst for planområdet. Disse har i dag sin tilkomst via den kjerrevei som krysser planområdet. I
bestemmelser er det også sagt at denne parkeringsplass til enhver tid skal holdes åpen for
allmenhetens frie ferdsel i strandsonen, på lik linje som det er gjort for turvei som går sørover. Dette
for å ikke ekskludere allmenheten fra tilgang til sjønær rekreasjon.

6.2.10 Annen veigrunn – tekniske anlegg
Innenfor område AVT kan det etableres frisiktsoner, murer, rekkverk, skråninger og
skjæringer.

6.2.10 Annen veigrunn – grøntanlegg
Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.
Annen type tiltak (graving og lign.) er forbudt for å ivareta kulturminne beliggende i
båndleggingssone H730_1 (jfr. pkt. § 38).

6.2.11 Grønnstruktur
Område GRØN er buffer mot industri/lager i nord. Innenfor område GRØN skal det
etableres grøntanlegg.
Arealer belagt med båndleggingssone H730_1 og H730_2 i område GRØN1 og GRØN2 skal
brukes for frilek/rekreasjon i naturtilstand for å ivareta kulturminne beliggende i sonen (jfr.

pkt. §§ 38 og 39). Øvrig areal i GRØN1 skal opparbeides som kombinert nærlek/kvartalslek
med parkmessig oppholdsareal.
Opparbeidet nærlek/kvartalslek skal være min. 750 kvm. Utstyrsnivå i nærlek/kvartalslek
skal være samstemt med krav i kommunens lekeplassnorm.
GRØN, GRØN1 og GRØN 2 er felles for rettighetshaverne i KS og FS.
Kommentar:
Iht. kommunalteknisk norm er samlet arealbehov for felles uteopphold/lek 75 kvm pr. boenhet når
antall boenheter > 25 stk (jfr. tabell 5.1.4).

Bilde: Samlet arealbehov Kilde: Kommunalteknisk norm tabell 5.4.1

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

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

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

Bilde: Illustrasjon uteopphold Kilde: Ark. BHB AS

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

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

6.2.14 Sikring oppmerksomhetsfelt
I H190_1 – H190_7 skal det etableres fartsreduserende oppmerksomhetsfelt. Omfang og
utforming skal fremgå av teknisk plan.
Kommentar:
For å kunne nytte gatetunet som ”shared space” så forutsettes det trafikkering i gangfart. For å sikre
dette så er det lagt inn oppmerksomhetsfelt i sonene H190_1 – H190_5.

6.2.15 Båndlegging kulturminne
Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 som er båndlagt etter lov om kulturminner finnes
det to aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak
som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§
3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av
for ikke å gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner
skal fremgå av teknisk plan.

6.2.16 Hensyn støy
Det vises til vurdering utført av Siv. ing. Bjørn Leifsen dat. 07.08.2018. Området er
støyutsatt.
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2012 skal følges.
Innendørs støynivå i boliger skal ikke overstige Lden 30 dBA, privat støyskjermet areal og
areal for felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1 skal ikke overstige Lden 55 dBA.
Det må dokumenteres at hver leilighet i KS har min. 8 kvm privat støyskjermet uteareal og
at hver bolig i FS har min. 15 kvm privat støyskjermet uteareal.
Før det gis igangsettingstillatelse i planområdet må det dokumenteres at innen-/ og
utendørs støynivå ligger innenfor tillatte grenseverdier.
Evt. påkrevd tiltak skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til
boenheter/uteoppholdsområde som tiltaket skjermer for.
Kommentar:
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 05.07.2016 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 547 og noe punktstøy fra næring, dog
ikke over retningslinjenes krav, samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensing fra
biltrafikk er vurdert og avkreftet.

Støytiltak mot Fv47 viser seg vanskelig kunne gjennomføres uten altfor høye skjermer. Lokale tiltak i
form av støyskjermer anbefales, sammen med tiltak på balkonger og fasader der utvendig støynivå
blir mer enn Lden=60 dBA.
Ut fra dagens næringsvirksomheter blir planområdet ikke plaget av høyt støynivå (dvs. over
retningslinjenes krav). En bør vurdere å ta høyde for at virksomhetene kan endres til å avgi et høyere
støynivå. En anbefaler derfor å sette inn noen bedre vinduer enn standardvinduer mot nord der
nærmeste bedrift ligger.
Bestemmelser ivaretar krav til håndtering av støy og kommunens håndhevelse av ferdigstillelse av
evt. påkrevde støytiltak.

6.2.17 Teknisk plan
Tekniske anlegg (veianlegg og va) skal opparbeides iht. teknisk plan som er godkjent av
Karmøy kommune.
Av teknisk plan skal det fremgå en samlet OV-løsning for hele planområdet.
Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht. detaljert teknisk plan for kryss. Kryss
skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal utføres i tråd med
håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134 Husøyvegen skal
være godkjent av Statens vegvesen før byggestart.
Trafikksikring av myke trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i
krysset E134/fv. 547, beliggende utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht.
byggeplan godkjent av Statens vegvesen.
Tekniske anlegg, kryss med E134 Husøyvegen og sikring av myke trafikanters
plankryssing av E134 Husøyvegen skal være ferdigstilt og godkjent av hhv. kommune og
vegvesen før det gis brukstillatelse til nye boliger i planområdet.
Kommentar:
Ing. Alvseike har utarbeidet foreløpig skisse til teknisk plan dat. 21.06.2018 (vedlegg 10). Denne
illustrerer en mulig løsning av va-anlegg, samt kvalitetssikrer kryssutforming og veistigning. Nytt
kryss med E134 Husøyvegen er utformet i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens og vegvesenets godkjenning av planer, samt godkjenning og
håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

6.2.18 Situasjonsplan
Utomhusanlegg skal opparbeides iht. situasjonsplan M1:200 som er godkjent av Karmøy
kommune.
Situasjonsplanen skal vise:
- bygningers plassering

- murer/gjerder/støytiltak med høydesetting
- inndeling av felles parkeringsanlegg; eksklusiv parkering for hver boenhet, felles
gjesteparkering, HC-parkering
- sykkelparkering (område KS)
- utforming av felles nærlek/kvartalslek i område GRØN1, innredning med spesifisert
utstyr iht. kommunalteknisk norm
- utforming av renovasjonsplass
- planting av fellesareal, pollen-/og giftfri beplantning
- belysning av fellesareal
- fysisk sperring
Anlegg skal være ferdigstilt og godkjent av Karmøy kommune før det gis brukstillatelse
for nye boliger.
Kommentar:
Ark. BHB AS har utarbeidet foreløpige perspektiver (vedlegg 9) som gir en pekepinn på hvordan
området er tenkt utformet. Bestemmelser § 41 ivaretar kommunens godkjenning av plan, samt
godkjenning og håndhevelse av ferdigstillelse av anlegg.

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

6.2.20 Støttemurer/sikringsgjerder/støyskjermer
I planområdet tillates det oppført støttemurer, sikringsgjerder og støyskjermer utenfor
grense for planlagt bebyggelse i byggeområder, dvs. i eiendomsgrense, inntil vei V,
gatetun GT, gangadkomst G, internt i byggeområde KS og FS.
Kommentar:
Terrenget i planområdet er fallende mot sjøen. For å ha anledning å terrengtilpasse utbyggingen så
må det etableres støttemurer, evt. med et gjerde på topp avhengig av krav til sikring. Av støyrapport
fremgår at støyskjerming lokalt kan være aktuelt for deler av planområdet, derav bestemmelse om
støyskjermer. Planområdet fremstår som et helhetlig boligtun, og all veigrunn og uteoppholdsarealer

i tunet vil bli felles eiet av rettighetshaverne i tunet. En ønsker derfor å ha totalopparbeidede
overganger, dvs. legge murer og gjerder inntil veiside for å unngå skjemmende restarealer.

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

6.2.21 Evt. funn av ytterligere kulturminner
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner i forbindelse med gjennomføringen av
planen må straks varsles Rogaland Fylkeskommune og alt arbeid stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert og dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner §
8, 2. ledd.

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

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

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

7.0 INNKOMNE INNSPILL
Nedenfor er innkomne innspill gjengitt. Det følger kommentarer til hvert enkelt av
innspillene.

7.1 Haugaland kraft – 31.03.2016 (vedlegg 14)
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft sine nettanlegg i området.

Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
Vi gjør spesielt oppmerksom på våre høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Avhengig av planlagt behov for nytt effektuttak, kan det være aktuelt med en ny
nettstasjon / trafokiosk og nye høyspente jordkabler innenfor planområdet.
Vi vil kunne uttale oss om dette og øvrige nye strømforsyningsanlegg til området når
konkrete planer for dette foreligger.

7.2 Haugaland kraft – 09.11.2016 (vedlegg 15)
Ditt vedlagte forslag til trafoplassering er ok for Haugaland Kraft Nett.
Kommentar til 7.1 – 7.2:
Plassering forevist av kraftlaget er ivaretatt i planforslag. Tilkomst til trafo vil bli sikret med
privatrettslig avtale.

7.3 Fylkesmannen i Rogaland – 11.04.2016 (vedlegg 16)
Saken gjelder oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 88/9 m.fl. sørøst for
”flyplasskrysset” i
Karmøy kommune. Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhus med
tilhørende anlegg.
Fylkesmannen forutsetter at reguleringen blir utformet i samsvar med gjeldende
kommuneplan.
Planen må vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 8-12, og natur- og friluftskvaliteter
i
området må sikres. Det er viktig at planen sikrer en grønn sone ned mot sjøen som ivaretar

strandsoneverdiene i området. Det må også innarbeides støytiltak i planen som tar stilling
til støy fra tilgrensende industriområde og Karmøyvegen (Fv.547). Grenseverdiene for støy
må ikke bli høyere enn hva støyretningslinjene i T-1442 tilrår.
Kommentar til 7.3:
Kommuneplanen er lagt til grunn for utarbeidelse av planforslag. Vurdering iht.
naturmangfoldloven er utført, jfr. pkt. 4.5 i denne beskrivelse. Areal lengst ned mot naust/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel langs sjøen er sikret i §§ 28
og 35. Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.

7.4 Fylkesmannen i Rogaland v/Kulturavdelinga – 18.04.2016 (vedlegg 17)
Innanfor planområdet er det registrert to automatisk freda kulturminne: ID 127489 og
127498 - steinalderbuplasser.
ID 127489 og 127498 Steinalderbuplassar
Steinalderbuplassane med Askeladden ID 127489 og 127498 med fem meters sikringssone,
må markerast på plankartet som omsynssone d) H730 i kombinasjon med LNF-R, eventuelt
grøntområde med tilhøyrande reguleringsbestemming:
Hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner, H730: Innanfor «hensynssone for
båndlegging etter lov om kulturminner finst det to steinalderbuplassar med ID 127489 og
127498. Det er ikkje tillate å setje i gang tiltak som kan skade, øydelegge eller utilbørlig
skjemme kulturminna eller foreta nokon form for fysiske inngrep i området, jf.
Kulturminnelovens §§ 3 og 8. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast
med kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike
tiltak fremjast i form av ei reguleringsendring.
Området rundt desse kulturminna må markerast med omsynssone c) SOSI-kode H570
rundt omsynssonane d). Til omsynssone c) må det knytast ei bestemming som sikrar at det
ikkje blir ført opp bygg eller anlegg for tett på dei automatisk freda kulturminna, jf. §3
vedrørande skjemming. Eventuelle tiltak innanfor området må på førehand avklarast med
kulturminnemyndigheitene, jf. Lov om kulturminne §§ 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak
fremjast i form av ei reguleringsendring.
Eit alternativ til å regulere det aktuelle områda til omsynssonar er at tiltakshavar får
vurdert dispensasjonsspørsmålet for busetnadsspora. Saka vert då oversendt
Riksantikvaren med ei tilråding frå Rogaland fylkeskommune og Arkeologisk museum
UiS. Det er i ein tidlegare plan - plan 4015 Reguleringsplan aust for Flyplasskrysset
Velde/Karmsund verft, frå 2009 gjeve dispensasjon frå Kulturminnelova §8.4 ledd, for
desse kulturminna (brev frå RA datert 28.09.2009). I og med at den no varsla planen er ein
ny plan, vil dette kreve ei ny dispensasjonsbehandling.
Vi kan allereie no signalisere, som i 2009, at vi vil kunne tilrå ein dispensasjon på vilkår av
at det vert gjennomført naudsynte utgravingar før utbygginga startar. Ei slik utgraving vil
måtte bekostast av tiltakshavar jf. Kulturminnelova §10. Vi ber om ei skriftleg
tilbakemelding dersom tiltakshavar ønsker å få vurdert dispensasjonsspørsmålet.

Dersom tiltakshavar ønsker å søke om dispensasjon frå fredingsvedtektene vil saksgangen
vere slik: Når Rogaland fylkeskommune får inn planen på offentleg ettersyn vil saka bli
oversendt Riksantikvaren som rette dispensasjonsstyresmakt med kopi til Arkeologisk
museum UiS. Først på dette stadiet i planprosessen har RA eit tilstrekkeleg grunnlag for å
vurdere dei automatisk freda kulturminna opp mot dei tiltaka og inngrepa som planen
inneber. RA vil vurdere saka, mellom anna ut frå fylkeskommunens og Arkeologisk
museum UiS sine vurderingar og tilrådingar. Dersom det vert gjeve dispensasjon med
vilkår om nærare undersøkingar, må det gå klart fram av reguleringsbestemmingane i
vedteken plan at arkeologiske undersøkingar skal gjennomførast før dei planlagte tiltaka
vert sette i gang. Når planen er vedteken vil ein kunne gjennomføre undersøkingane, og
først på dette stadiet vil RA kunne fastsette endeleg omfang av og kostnader for dei
arkeologiske utgravingane, jf. Lov om kulturminne §10.
Dersom planen er å søke om dispensasjon må ein fjerne ruteskravur (H730) og berre legge
inn omrisset av sjølve fornminnefeltet med Askeladden ID 127489 og 127498 på plankartet.
Vi vil minne om at dersom ein ikkje vel eitt av desse to alternativa, vil det bli reist motsegn
til planen når den kjem på offentleg ettersyn
Kommentar til 7.4:
Tiltakshaver har vurdert og forkastet å sende dispensasjonssøknad. Det er ønskelig å bevare
kulturminnene. Stenalderboplassene med Askeladden ID 127489 og 127498 inkl. fem meters
sikringssone, er markert på plankartet som båndleggingssone H730_1 og H730_2 i kombinasjon med
grøntområde og med tilhørende planbestemmelser §§ 38 og 39 som sier følgende;
”Innenfor hensynssone H730_1 – H730_2 for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to
aktivitetsområder med ID127489 og ID127498. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade,
ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnet, jfr. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Ved opparbeidelse av planområdet skal område H730_1 – H730_2 midlertidlig gjerdes av for ikke å
gjøre inngripen i kulturminner. Midlertidlig inngjerding/sikring av kulturminner skal fremgå av
teknisk plan.”

7.5 Fylkesmannen i Rogaland v/Regionalplanavdelingen – 20.04.2016 (vedlegg 18)
Varslet område ligger ca. 500 meter sør for Velde med noe service for fremtidige beboere.
Avstand til Avaldsnes er ca. 1,5 kilometer. Området vil ha gode gang- og
sykkelveiforbindelser nord- og sørover langs fylkesvei 47. Her ligger også kollektivaksen
med busstilbud. Dette tilsier en noe høyere tetthet enn for eneboligbebyggelse, dvs. over 2
boliger pr. dekar. Kommuneplanen gir bestemmelse om 2,5 boliger pr. dekar for arealer
som ligger innenfor 300 meters avstand til kollektivaksen i fv. 547.
Kommuneplanens øvrige bestemmelser forutsettes fulgt i planarbeidet, særlig med hensyn
til kvalitet i boligenes uteområder for alle aldersgrupper.
Fylkesrådmannen forutsetter at natur- og friluftskvaliteter blir ivaretatt, spesielt med
hensyn til tilgjengelighet i strandsonen med grønn sone ned mot sjøen.

Planen må sikre nødvendig støyskjerming, både fra veitrafikken og fra industrien som
ligger nord for planområdet.
Kommentar til 7.5:
Planområdet har en tetthet på ca. 2,6 boliger pr., som er i tråd med kommuneplanens bestemmelse for
utbyggingsområder inntil kollektivakse.
Kommunens lekeplassnorm legges til grunn for størrelse og kvalitet på boligenes uteområder. For
øvrig vises til kommentarer gitt i pkt. 6.2.11.
Areal lengst ned mot naust-/sjøeiendommer er avsatt som grønnstruktur. Allmenhetens frie ferdsel
langs sjøen er sikret i §§ 28 og 35.
Planbestemmelser § 40 skal ivareta støyhåndtering i tråd med T1442/2012.

7.6 Statens vegvesen – 29.04.2016 (vedlegg 19)
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler
oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen,
og
som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse og
naustområde.
Planområdet har adkomst fra E134 Husøyvegen, og grenser i tillegg til fv. 547. Statens
vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til E134, fv. 547 og til vårt sektoransvar
innen vegtransport.
Statens vegvesen hadde møte med utbygger den 10.12.2015. I dette møtet ble det orientert
om planene for området. Statens vegvesen påpekte at kryss mot E134 må reguleres i tråd
med gjeldende håndbøker og vegnormaler.
Kryssutforming:
Kryss til E134 Husøyvegen må utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming .
Krysset må tilfredsstille kravene i vegnormalen til mellom annet radier, stigning og sikt.
Radier og siktsoner skal være målsatte.
Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av krysset mot E134.
Teknisk plan skal utføres i tråd med vegvesenets håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Planen
skal inneholde nødvendig teknisk grunnlag, som for eksempel C-tegninger og plan for
håndtering av overvann, og den skal godkjennes av Statens vegvesen før byggestart.
Tilstøtende planarbeid:
Husøyvegen

Statens vegvesen jobber med oppgradering av E134 Husøyvegen. Gjeldende
reguleringsplan 496 Husøyvegen (godkjent 2004) må revideres. I ny reguleringsplan
legges det opp til H1 standard med utvidelse av dagens trase. Pr. i dag er det ikke avsatt
midler til dette prosjektet og det er usikkert når planarbeidet vil starte opp.

KVU Haugesund
Det er utarbeidet en KVU rapport for Haugesund som har utstrekning fra E39 Aksdal til
E134 Helganesvegen. Denne er under behandling i departementet. Her er det anbefalt
konsept 5 som legger opp til enten bruk av dagens trase og ny 2- feltsveg eller 4 felt i
dagens trase Helganeskrysset til Bøkrysset, 60 km og rundkjøringer. Kryssløsning til
Husøyvegen er ikke detaljavklart.
Kommunedelplan fv. 547 Veakrossen til E134 Helganesvegen
På grunn av Kommunedelplan fv. 547 Veakrossen – E134 Helganesvegen må byggegrensen
reguleres minimum 30 meter fra vegmidte på fv. 547. Mellom byggegrense og fylkesveg
skal det normalt ikke tillates arealbruk som er nødvendig for å ta hånd om eiendommens
funksjon i samsvar med reguleringsformålet. Det gjelder bl.a. areal til parkering,
manøvrering av kjøretøy, opphold, lagring, faste installasjoner osv.
Annet:
Strategiske støykart kan sees på www.vegvesen.no. Støykartet for Karmøy kommune viser
at deler av planområdet ligger både i gul og rød støysone i forhold til både fv. 547 og E134.
Trafikkstøy må utredes som del av detaljplanleggingen. Dersom det er nødvendig med
tiltak mot støy må tiltakene vises på plankartet, og planbestemmelsene må stille konkrete
krav til innen- og utendørs støygrense i tråd med T-1442 og angi krav til tiltak.
For å sikre overlapp i pågående planarbeid på både fv. 547 og E134 bes det om tett dialog
med Statens vegvesen i det videre planarbeidet.
Kommentar:
Kryssutforming
I planbestemmelser § 41 er krav til kryssutforming, tegningsgrunnlag og Statens vegvesen sin
godkjenning av planer ivaretatt. Det er sagt; ”Nytt kryss med E134 Husøyvegen skal etableres iht.
detaljert teknisk plan. Kryss skal utformes i tråd med håndbok N100 Veg- og gateutforming, og skal
utføres i tråd med håndbok R700 Tegningsgrunnlag. Detaljert teknisk plan for kryss med E134
Husøyvegen skal være godkjent av Statens vegvesen.”
Byggegrense
Byggegrense mot senter fv. 547 er lagt til 30 m. Arealet mellom byggegrense og fv. 547 er vist som
annen veigrunn. I § 30 er sagt; ” Innenfor område AVG kan det etableres grøntanlegg.”
Støyhåndtering
Siv. ing. Bjørn Leifsen har utarbeidet støyrapport dat. 07.08.2018 (vedlegg 8). Denne dokumenterer
at planområdet er utsatt for støy i hovedsak fra trafikk på fv. 547 og noe punktstøy fra næring (dog

ikke over retningslinjenes krav), samt ubetydelig støy fra skipstrafikk. Også luftforurensning fra
biltrafikk er vurdert og avkreftet. Håndtering av støy er ivaretatt i planbestemmelser § 40. For
ytterligere omtale vises til pkt. 6.2.16 i denne beskrivelse.
Annet
Grunnet vegvesenets ønske om dialog i planprosessen så ble det den 18.01.2017 avholdt møte med
Statens vegvesen for å presentere foreløpig prosjekt. Samtidig ble det bedt om en bekreftelse at det
ikke var fremsatt rekkefølgekrav om undergang under Husøyvegen. Bekreftelsen ble etterspurt
grunnet Karmøy kommune sitt spørsmål til dette ved gjennomgang av foreløpig teknisk skisse.
I påfølgende tilbakemelding dat. 24.02.2017 (vedlegg 20) fremsatte Statens vegvesen rekkefølgekrav
om undergang under E 134 Husøyvegen. Dette kravet ble ikke fremstilt i Statens vegvesen sitt
innspill til planoppstart dat. 29.04.2016.
I senere dialog og møter har vegvesenet opprettholdt sitt krav.
Rekkefølgekravet som Statens vegvesen fremsatte i tilbakemelding den 24.02.2017 gir tiltakshaver for
plansak helt forandrede forutsettinger for å klare å gjennomføre prosjektet. Regulering og etablering
av undergang på en H1-vei er vurdert å være et meget kostbart rekkefølgekrav og burde vært
fremstilt ved oppstart av planarbeid.
Alle parter er nok samde om at det ville vært en trafikksikkerhetsmessig god løsning å få etablert en
undergang for kryssing av E134 for myke trafikanter som ferdes nord/sør langs fv. 547, men en ser
ikke at dette kan være en forholdsmessig kostnad å pålegge et slik marginalt prosjekt.
Husøy er en nasjonal fiskeri- og stykkegodshavn, kryssingen av Husøyvegen er en del av sykkelnettet
på Karmøy, her går også den internasjonale sykkelruten North Sea Cycle Route, som er en skiltet
sykkelrute. Trafikksikkerheten i dette punktet må kunne forventes ivaretatt av offentlige myndigheter
uavhengig av dette prosjekt, da dette er et noe som er av stor betydning for sikker drift av den
nasjonale havnen, sikkerheten for de som allerede bor, går og sykler på Velde.
Med henblikk på parallelt utførte planendringer i næringsområdet, blant annet saksnr. 126/16 og
saksnr. 24/17 og områderegulering saksnr. 182/16, som alle bidrar til økt aktivitet i næringsområdet,
og som antas å generere økning av ådt i det samme trafikkpunktet som nå er pålagt som
rekkefølgekrav i denne plansak, så er det i kommunens saksfremstillinger uttalt at planene ikke har
konsekvenser for barn og unge. I sak 182/16 er planprogram utarbeidet og varslet. Pkt. 5.7 i
planprogrammet omhandler utredning av de transportmessige følger av utvidet industri, samt
trafikksikkerhet. Det foreligger ikke planbeskrivelse som avklarer hvordan disse forhold er vurdert,
men i kommunens saksfremstilling til denne sak er det sagt; ”Det arbeides fra flere hold med å
oppruste E134 til Husøy. I forhold til det kontinuerlige behov for nye arbeidsplasser og etablering av
næringsvirksomhet som det er i regionen, ser teknisk sjef det som mindre ønskelig at det blir stilt
rekkefølgekrav om opprusting av E134 før nyetablering. Det er dessverre slik at det vil gå noen tid før
målet er nådd for ønsket standard på E134.” Etter hva vi kan se så har Statens vegvesen ikke fremsatt
rekkefølgekrav/kommet med innsigelse i disse saker.
Det bes med dette om forutsigbarhet, lik behandling og forholdsmessighet.
Når det gjelder forutsigbarhet;

et slik omfattende krav som fremstilt i et innspill til planoppstart ville kunne medført at tiltakshaver
ikke brukte tid og penger på å videreføre planarbeidet.
Når det gjelder likhetsprinsippet;
det kan ikke være slik at det er kun de som genererer myke trafikanter i en planprosess som pålegges
et rekkefølgekrav. Kravet må også pålegges de som genererer tungtrafikken, jfr. her omtalte parallelt
utførte reguleringsendringer/områdeplan.
Forholdsmessighet;
et slik marginalt prosjekt kan ikke pålegges en så omfattende kostnad som regulering og etablering av
undergang under E 134 genererer.
Veikonsulent Ing. John Alvseike har pva. tiltakshaver for plansak konkludert med at det er
gjennomførbart å etablere undergang i dette kryssningspunkt. Det er gjort en foreløpig
kostnadsberegning på 5 – 6 millioner. Noe av kostnader kommer av at det ligger VA-og
gassledninger i kryssningspunktet. Samtidig må Husøyvegen holdes åpen for trafikk/omlegges mens
anlegg pågår.
Det gjøres oppmerksom på at det er vist trafikksikker tilkomst til planområdet for myke trafikanter
ved å koble en gang-/sykkeladkomst fra planområdet direkte til eksisterende gang-/sykkelvei som
følger fv. 547. Skolekretsen som planområdet sokner til er Håvik barneskole. Det er trygg skolevei
sørover fra planområdet og frem til barneskolen ved at det er undergang for kryssing av fv. 547 i
”Møllesvingen”. Samtidig er det lagt inn rekkefølgekrav om trafikksikringstiltak ved myke
trafikanters kryssning av E134 mot nord. I bestemmelser er sagt; ”Trafikksikring av myke
trafikanters plankryssing av E134 Husøyvegen retning nord i krysset E134/fv. 547, beliggende
utenfor planens avgrensning, skal opparbeides iht. byggeplan godkjent av Statens vegvesen.”
7.7 Kystverket – 03.05.2016 (vedlegg 21)
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De nasjonale
forventningene skal følges opp av kommunen og legges til grunn i utarbeidelsen av planer.
Kystverket vil særlig trekke frem følgende forventninger ”fylkeskommunene og
kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar til at godsterminaler og
havner
utvikles som effektive logistikknutepunkt, og at det i planlegging av sjøområder tas
hensyn
til farledene for skipstrafikken” samt at ”det tas hensyn til bedrifters og næringers behov
for
beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og
verneinteresser”.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er ”å tilrettelegge gnr. 88 bnr. 9 for frittliggende
og konsentrert småhus med tilhørende anlegg, så som; adkomst, parkering, lek og
renovasjon. Kjøreadkomst til planområdet er tenkt tilrettelagt fra E134 (Husøyvegen), mens
adkomst for myke trafikanter er tenkt tilrettelagt fra gang- og sykkelvei som følger Fv. 547.
Til naustområdet som ligger øst for planområdet skal det tilrettelegges for adkomst,
parkering og snu mulighet”.
Planområdet ligger helt inn til næringsområdet på Husøy, og må benytte areal regulert til
næring for å etablere tilførselsveg til område som er tiltenkt konsentrert

småhusbebyggelse. Tiltross for at det kan være attraktivt å etablere bebyggelse ned mot sjø
er det viktig at en i planleggingen er bevisst på å holde aktiviteter som er vanskelig å
forene mest mulig adskilt, som for eksempel boligområder og industri-/ næringsaktivitet.
Husøy er en av 32 stamnettshavner langs kysten, som har særlig betydning i
transportnettet. Havneområdene er viktige trafikknutepunkt mellom sjøvertsferdsel og
landtransport. I nasjonal havnestrategi ønsker regjering blant annet å fokusere på
utviklingen av effektive, intermodale knutepunkt. Det er en statlig målsetting at en større
andel av godstransporten skal gå sjøveien. I den forbindelse er det viktig at forholdene blir
lagt tilrette for effektive og sikre transportløsninger mellom land og sjø. Havneområdet på
Husøy ligger sentralt til i forhold til hovedleden, som går langs kysten. I utviklingen av
Husøy som logistikk-knutepunkt er tilgangen til tilstrekkelig og egnede areal, samt gode
vegløsninger i Husøyområdet viktig.
Industri-/ næringsvirksomhet medfører aktivitet på tider som kan oppfattes som et
problem av naboene dersom en har bebyggelse for tett inn på slike områder. Og det kan
medføre uønskede negative konsekvenser/ begrensninger for næringsutviklingen i
området. Kystverket anbefaler kommunen å legge vekt på næringsutvikling i
Husøyområdet og ikke konsentrert småhusbebyggelse.
Kommentar til 7.7:
Hjemmelshaver UMOE EIENDOM VEST AS har ikke intensjoner om utvidelse av næring på dette
arealet, og har initiert og fått gjennomført omreguleringen til boligformål i kommuneplanen. De har
med den bakgrunn ikke ønske om å utvide sin aktivitet i denne retning. Tiltakshaver for plansak
forholder seg til kommuneplanen som har avsatt planområdet for boligbebyggelse, samt til
oppstartsmøte med Karmøy kommune hvor det er gitt klarsignal til oppstart av dette planarbeid.
Nettopp boligområdets nærhet til Husøy er vurdert som positivt for etablering av boliger, da økt
antall arbeidsplasser samtidig genererer et boligbehov. Planområdet har den samme avstanden til
Husøy som eksisterende boligområder på Velde. Pågående utvidelse av Husøy ligger betydelig lenger
øst, vendt vekk fra planområdet.

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

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

Med bakgrunn i momenter som her er omtalt så vil planarbeidet videreføres av vår avtalepartner
OHP i samme omfang som det ble startet opp med. lnnspillerne har fortsatt full anledning å kjøre sin
egen planprosess i strid med nylig vedtatt kommuneplan, i tilfelle Karmøy kommune går inn for slikt
planarbeid.”
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Karmøy kommune – gnr 88 bnr 9 – Detaljregulering – Velde – Plan 4070 – Ny uttale
vedrørende hensynssone 11-8 c) H570
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og vårt brev datert 13.06.19. Det ble i
dette brevet fremmet administrativ innsigelse til planen som ligger på offentlig ettersyn på
grunn av manglende oppfølging av våre innspill til planen. Det gjaldt mangelfull ordlyd i
planbestemmelsene knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 og manglende hensynssone 118 c) H570.
Vi har mottatt nye opplysninger som viser uformell korrespondanse mellom tidligere
saksbehandler og Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS som har foregått etter at
vår uttale med innspill til planen ble sendt. Det ble i den forbindelse gjort nye vurderinger
av behovet for hensynssone 11-8 c) H570, og besluttet at det likevel ikke ville være behov
for en ytterligere hensynssone omkring de gjeldende kulturminnene.
På bakgrunn av denne informasjonen vil vårt tidligere varsel om administrativ innsigelse til
søknaden dersom hensynssone H570 ikke er innarbeidet i arealdelen av planen og i
planbestemmelsene frafalle. I tilsendte opplysninger er det også lagt ved reviderte
planbestemmelser.
Vi vil likevel understreke at eventuelle funn av hittil ukjente automatisk freda kulturminner
ved gjennomføringen av tiltaket straks må varsles til Rogaland fylkeskommune, og alt
arbeid stanses inntil vedkommende myndighet har vurdert/nærmere dokumentert funnet,
jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Med hilsen
Kate I J Syvertsen
Seksjonsleder
Marianne Enoksen
rådgiver
Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
Dette dokumentet er elektronisk godkjent.
Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet
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Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for flyplasskrysset Plan 4070 – uttale til offentlig ettersyn
Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse og deres brev datert 24.05.19.
Formålet med planen er å legge til rette for boliger med tilhørende parkering,
uteoppholdsareal m.m. Totalt legger planforslag til rette for 3 seksmannsboliger og 15
eneboliger, totalt 33 boenheter. Planforslaget omfatter areal som i kommuneplanen er vist
som boligområdet.
I oppstartsvarselet ble enkelte forhold særlig kommentert: boligtetthet, uteoppholdsareal
og tilgjengelighet til strandsonen. Fylkesrådmannen hadde også innspill til automatisk
freda kulturminner.
Boligtetthet
Minstekrav til boligtetthet er en viktig forutsetning for å nå mål i regionalplan for areal- og
transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet) om korte avstander og ønske om mer
miljøvennlig transport. I saksframstillingen til kommunen er det oppgitt at boligtettheten er
2,7 boliger pr dekar. Dette er, etter fylkesrådmannen sin vurdering en grei tetthet i dette
området. Fylkesrådmannen savner likevel at minstekrav til antall boliger også blir
innarbeidet i bestemmelsene. Slik bestemmelsene nå er utformet, er det åpnet for at et
visst antall boenheter blir etablert, men bestemmelsene stiller ikke krav om minimum antall
boliger som skal etableres. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at bestemmelsene sikrer
at planlagt antall boenheter faktisk blir oppført
Uteoppholdsareal og kulturminnevern
Uteoppholdsareal (GRØN 1 og 2) ligger delvis innenfor hensynssone – båndlegging etter
lov om kulturminner. Forhold knyttet til kulturminnevern, kan i denne saken påvirke
størrelse og utforming av felles uteoppholdsareal. Det er derfor viktig at disse temaene blir
sett under ett.
Generelt om størrelsen på uteoppholdsareal
ATP – Haugalandet setter krav til uteoppholdsareal. 33 boligenheter som her er planlagt
gir krav om til sammen 1650 m2 felles uteoppholdsareal, 50 m2 pr boenhet. Av disse skal
minimum 150 m2 være nærlekeplass. Retningslinjer i ATP – Haugalandet for mer enn 25
boenheter gir videre krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på 1500 m2.
Bestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m2.
Fylkesrådmannen gir faglig råd om at minstestørrelse, jfr krav i ATP – Haugalandet for
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nærlekeplass og områdelekeplass/ kvartalslekeplass blir innarbeidet i bestemmelsene.
Total størrelse på grønnstruktur, unntatt f_GRØN3 er oppgitt å være rundt 2,3 dekar. Dette
er godt innenfor krav til felles uteoppholdsareal, jfr ATP – Haugalandet. Noe av dette
arealet er avsatt som båndlegging etter lov om kulturminner. Fylkesrådmannen legger til
grunn at krav til uteoppholdsareal også blir oppfylt dersom det blir innarbeidet
hensynssone – jfr krav under, eller ved at det blir innvilget dispensasjon.
Kulturminnevern
I fylkesrådmannens innspill til detaljreguleringsplanen, datert 18.04.16, ble det fremmet
krav om å regulere to automatisk freda steinalderboplasser med ID 127489 og 127498
med 5 meters sikringssoner som hensynssone 11-8 d) H730 med tilhørende
bestemmelser i reguleringsplanen. Videre ble det også fremmet krav om å markere
området rundt de automatisk freda kulturminnene som hensynssone 11-8 c) H570 i
plankartet med tilhørende bestemmelser i reguleringsplanen. Alternativet til bevaring av
kulturminnene gjennom regulering til hensynssoner er å få vurdert
dispensasjonsspørsmålet for bosetningssporene. Det ble signalisert at fylkesrådmannen
vil kunne tilrå en slik dispensasjon på vilkår av at det gjennomføres nødvendige
arkeologiske utgravinger før utbygging starter.
I detaljreguleringsplanen som er mottatt på offentlig ettersyn er ordlyden i bestemmelsene
knyttet til hensynssone 11-8 d) H730 mangelfull. Hensynssone 11-8 c) H570 er ikke tatt
med i plankartet eller i bestemmelsene, og det er lagt opp til bygging av bygg og vei tett
inntil hensynssonene 11-8 d) H730. På bakgrunn av dette ser fylkesrådmannen seg
nødt til å reise administrativ innsigelse til detaljreguleringsplanen slik den
foreligger.
Innsigelsen kan imidlertid bortfalle dersom en innarbeider følgende
reguleringsbestemmelse for hensynssone 11-8 d) H730:
Hensynssone 11-8 d) – båndlegging etter lov om kulturminner (sosikode H730)
Innenfor «hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner» ligger to
steinalderboplasser med ID 127489 og 127498. Det er ikke tillatt å sette igang noen form
for tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene. Det er ikke lov
til å foreta noen form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Eventuelle tiltak innenfor området må avklares med kulturminnemyndighetene på forhånd,
jf. Lov om kulturminner §§ 3 og 8. Slike tiltak bør fortrinnsvis fremmes i form av en
reguleringsendring.
Videre må hensynssone 11-8 c) innarbeides i reguleringsplanens arealkart, samt i
planbestemmelsene. I 2002 evaluerte Rogaland fylkeskommune tilstanden for
arkeologiske kulturminner innenfor områder regulert til spesialområde bevaring i noen
utvalgte kommuner. Det ble undersøkt om kulturminnene etter reguleringen til
spesialområde bevaring hadde vært utsatt for skade, tildekking, slitasje eller utilbørlig
skjemming. Undersøkelsen viser at så mange som 57% av de aktuelle kulturminnene har
blitt utsatt for en uakseptabel høy grad av negativ påvirkning. I rapporten blir det blant
annet konkludert med at ”det synes […] å være en fordel å regulere store områder, da de
største spesialområdene klarer seg litt bedre enn resten”. For å minske faren for skader på
kulturminnet må hensynssone 11-8 c) benyttes for å utvide buffersonen rundt kulturminnet.
Hensynssone 11-8 c) skal vises på plankartet med sosikode H570, i kombinasjon med
grønnstruktur- underformål natur. Se vedlagt kart med foreslått avgrensing av

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

leder
Marianne Enoksen
rådgiver
Vedlegg:
Kart med foreslått H570 inntegnet.
Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland
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Uttale til offentlig ettersyn av plan 4070, detaljregulering for gnr./bnr. 88/9
Velde, Karmøy kommune
Vi viser til Karmøy kommunes oversending datert 24.05.2019.
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og tilhørende anlegg på Velde, del
av gnr./bnr. 88/9. Planforslaget legger til rette for totalt 33 boenheter. Planområdet er uregulert og
er i kommuneplanen avsatt til bolig.
Uteoppholdsareal
Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen. Planen må sikre tilstrekkelige og gode nok lekearealer for barn i planområdet, samt
at disse er sikret mot forurensing, støy og trafikkfare. Arealene som avsettes til lek må oppfylle de
kvalitetsmessige kravene som går frem av punkt 5 bokstav b i retningslinjene.
Planbestemmelsene setter krav om nærlek/ kvartalslekeplass på minimum 750 m². Fylkesmannen
har faglig råd om at minimumskravet til areal avsatt til nærlek/ kvartalslek er i samsvar med
regionalplan for areal- og transport på Haugalandet (ATP – Haugalandet). Retningslinjene for mer
enn 25 boenheter setter krav om områdelekeplass/ kvartalslekeplass på minimum 1500m².
Boligtetthet
Planforslaget legger opp til utbygging av 33 boenheter, fordelt på tre seksmannsboliger og 15
eneboliger. Fylkesmannen har faglig råd om å innarbeide minstekrav til antall boliger i
bestemmelsene, slik at en sikrer arealutnyttelsen i henhold til ATP – Haugalandet og
kommuneplanen.
Parkering
Vi viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging om at transportveksten skal
skje med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er derfor viktig at det blir lagt til rette for god
dekning av sykkelparkeringsplasser og restriktive føringer for bilparkering. Vi har på denne bakgrunn
faglig råd om at det blir lagt til rette for 2-3 sykkelparkeringsplasser per bolig, og at gitt antall
sykkelparkeringsplasser sikres i bestemmelsene for alle boligene.
Støy

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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Postboks 59
4001 Stavanger
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www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Side: 2/2

Vedlagt støykart viser at deler av planlagt boligområde ligger i gul til dels rød støysone. Dette vil gi
redusert boligkvalitet, og det er i slike områder viktig at det blir utarbeidet planbestemmelser med
grenseverdier og avbøtende tiltak. Vi viser til utarbeidet støyrapport datert 07.08.2018. Vi anbefaler
at avbøtende tiltak er i tråd med anbefalingene rapporten viser til.
Natur og friluftsliv
Det er svært positivt at det er lagt inn grøntområde mot sjøen og at allmenhetens frie ferdsel langs
sjøen dermed er sikret. Det ville også være positivt om en kan tilrettelegge for turvei videre på
område P1.

Med hilsen
Ragnhild Christine Utne Askeland
seniorrådgiver

Ann Kristin Kro
planrådgiver
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UTTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR
VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - KARMØY KOMMUNE
Vi viser til brev mottatt 24.05.2019 om detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset.
Formålet med planen er å legge til rette for frittstående eneboliger og konsentrert bebyggelse i
form av 6-mannsboliger, samt tilrettelegging for kjøreadkomst til boligfeltet og tilrettelegging for
myke trafikanter.
Mattilsynet ser det som positivt at det er utført en kapasitettest på vann til området. Testen viste at
det var tilstrekkelig med slokkevann til planområdet hvis det ble forsynt med vann fra vannledning i
Husøyvegen. Mattilsynet går da ut ifra at det er nok drikkevann til planområdet.
Vi ser det også som positivt at opparbeiding av tekniske anlegg (Veianlegg og VA) er lagt inn i
rekkefølgebestemmelser.
Skulle det bli aktuelt å flytte på jordmasser bør det bli vist hensyn slik at man unngår spredning av
eventuelle planteskadegjørere.
Utover dette har vi ingen flere merknader til saken.

Med hilsen

Anders Mydland
førsteinspektør
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E134/ FV. 47 - UTTALE TI L OFFENTLIG ETTERSYN- PLAN 4070 DETALJREGULERI
NG FOR VELDE - ØST FOR FLYPLASSKRYSSET
– 88/9
Statens vegvesen viser til brev datert 24.05.201 9. Formålet med planarbeidet er å
tilrettelegge for boligbebyggelse

med tilhørende anlegg.

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

§

41 står det:

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

har detalj tegnet k rysset og undersøkt at

i henhold til vegnormalens krav er gjennomførbart.

godkjenne teknisk plan må tekniske krav til kryssutforming

Før Statens vegvesen kan

være tilfredsstillende.

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

og

På grunn av flere

større pågående og planlagte planarbeid for vegnettet i området (Kommunedelplan

fv. 47

Veakrossen - E134 Helganesvegen , KVU Haugesund , E1 34 Husøyvegen) og uavklarte forhold
omkring framtidig plassering av traseer og kryss, frafaller Statens vegvesen kravet om
Postadresse
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Region vest

firmapost - vest@vegvesen.no

Postboks 43
6861 LEIKANGER

Kontoradresse
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Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

undergang under E134 Husøyvegen . Det forutsettes at rekkefølgekravet

til «t rafikksikring

av

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

§ 41 .

Statens vegvesen har ikke andre merknader til planforslaget.

Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik
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Anne Cecilie Lassa

Karmøy kommune - Plan 4070 - Detaljregulering Velde - Øst for
flyplasskrysset - Del av gnr 88 bnr 9 - Uttalelse til begrenset ettersyn
Vi viser til deres brev, datert 28.01.2020, angående begrenset ettersyn av reguleringsplan 4070 for
Velde i Karmøy kommune. Fristen for merknader var satt til 13.03.2020. Vi ba om utsatt frist til
16.03.2020 og fikk dette innvilget i en e-post 10.03.2020.
Rogaland fylkeskommune ved forvaltningsseksjonen har følgende merknader til høringen:


Vi uttaler oss som forvalter av fylkesveinettet. Som en følge av kommune- og regionreformen
har en rekke veier over hele landet fått nye veinummer. Fv. 47 sitt nye veinummer er fv. 547. Vi
ber om at det nye veinummeret innarbeides i plandokumentene.



I Statens vegvesens merknad, datert 29.04.2016, ble det stilt krav om byggegrenser på 30
meter målt fra fylkesveiens senterlinje. Vi minner om at vei f_V1 ikke må plassers i strid med
byggegrensen. Dette gjelder alle veikroppens elementer.



Vi ber om at følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Innenfor byggegrensen må det
ikke uten særskilt tillatelse plasseres byggverk eller annen større innretning iht. Vegloven,
kommentarutgaven, § 30 første ledd».



Alle tekniske planer for tiltak som berører fv. 547 skal oversendes til veimyndigheten for
gjennomsyn. Dette må sikres i reguleringsbestemmelsene.

Vi har ellers ingen merknader til planforslaget slik det foreligger.
Hilsen
Anne Cecilie Lassa
rådgiver
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Karmøy kommune - gnr 88 bnr 9 - Detaljregulering - Velde - Øst for
flyplasskrysset - Plan 4070 - begrenset ettersyn – endelig uttale angående
automatisk freda kulturminner
Vi viser til ovennevnte sak lagt ut til begrenset ettersyn med frist for uttale satt til 10.03.20. Vi viser
samtidig til tidligere korrespondanse i saken. Fylkesrådmannen er sektormyndighet innenfor
kulturminnevern og har vurdert planforslaget med tanke på automatisk freda kulturminner.
To automatisk freda kulturminner berøres av planforslaget, id 127489 og 127498. Vi hadde
merknader til planforslaget som lå på offentlig ettersyn i perioden 24.05.19 – 12.07.19. I
planforslaget som ligger ute til begrenset ettersyn er plankart og bestemmelser knyttet til
hensynssone c - båndlegging kulturminner endret i tråd med vårt tidligere innspill. Vi har ingen
ytterligere merknader til detaljreguleringsplanen.
Hilsen
Leif Håvard Lundø Vikshåland
leder (adm)

Marianne Enoksen
rådgiver
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Kontakt saksbehandler

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Tina Eltervåg, 51568789

Uttale - begrenset ettersyn av plan 4070 Velde øst for flyplasskrysset 88/9
m.fl., Karmøy
Vi viser til brev datert 28.01.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder begrenset ettersyn av plan 4070 for Velde – øst for flyplasskrysset gnr. 88 bnr. 9 m.fl.
På bakgrunn av uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer i kart
og bestemmelser.
Vår vurdering
Fylkesmannen har ingen merknader.

Med hilsen
Ine Woldstad
seniorrådgiver

Tina Eltervåg
rådgiver
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BEGRENSET ETTERSYN - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE - ØST
FOR FLYPLASSKRYSSET - DEL AV GNR 88 BNR 9 I KARMØY KOMMUNE

Viser til brev datert 28.01.20.
Statens vegvesen uttaler seg i denne planen til E134 og vårt sektoransvar innen
vegtransport.
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.
Planen har tidligere vært på høring og er nå på begrenset høring, som følge av mindre
endringer i kart og bestemmelser.
Planområde har adkomst fra E134 Husøyvegen og grenser i tillegg til Fv. 547.
Statens vegvesen har hatt utstrakt dialog med tiltakshaver og kommunen. Våre merknader til
oppstart og i høringsrunden er nå ivaretatt. Viser til vårt brev av 26.06.19 og
planbestemmelse § 39 tredje og fjerde avsnitt. Vi legger til grunn at utforming av nytt kryss
kan opparbeidet i henhold til håndbok N100.
Statens vegvesen har ingen ytterligere merknader.
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Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 4070 - DETALJREGULERING FOR VELDE ØST FOR FLYPLASSKRYSSET - 88/9
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 61/20
Behandling:
Vikshåland (Sp) foreslo følgende:
Planen vedtas på betingelse av at:
§21, siste setningen strykes.
Innstillingen med Vikshålands tilleggsforslag/endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar detaljregulering for Velde – øst for flyplasskrysset med tilhørende
reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert 19.05.20), jf. plan- og bygningslovens § 12-12,
med følgende endring:


§21, siste setningen strykes.

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

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.11.2017, saksnr. 159/17
Behandling:
Hatløy (H) redegjorde for og stilte spørsmål vedrørende sin habilitet og fratrådte.
8 representanter til stede.
Hatløy enstemmig erklært habil, jf. fvl. 6.2.
Hatløy tiltrådte.
9 representanter til stede.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til
reguleringsplan for Kong Ferking datert 09.11.17 legges ut til offentlig ettersyn. Berørte
grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Bergitte Hatteland Flatebø
17/332
Sign:

Arkiv: PLANR 1027
Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg teknisk og miljø

09.11.2017
19.05.2020

PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212 MFL.
Kommunalsjef teknisk sitt forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø finner ikke å ville fremme forslag til reguleringsplan for plan
1027 Detaljreguleringsplan for Kong Ferking – 22/212 mfl. for videre behandling, jf. plan- og
bygningslovens § 12-11.
2. Hovedutvalg teknisk og miljø konstaterer at det foreliggende forslag til plan innebærer en
arealbruk som det ikke er aktuelt å få godkjent som reguleringsplan uten rekkefølgekrav til
opparbeidelse av Søre Ferkingstadveg til og langs planområdet. På denne bakgrunn innstilles
videre behandling. Det vises forøvrig til den vurdering som er gjort i saksforberedelsen.

Alternativ 2:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø ber administrasjonen innarbeide følgende rekkefølgekrav(som
erstatning for § 30) til opparbeidelse av deler av Søre Ferkingstadveg:
Søre Ferkingstadveg med snuplass, fra og med kryss med fylkesvegen (Søre Ferkingstadveg/
Stavavegen) skal være ferdig opparbeidet før bebyggelse innenfor planområdet tas i bruk. Snuplass skal
opparbeides som snuhammer i kryss mellom Søre Ferkingstadveg og o_V2 (ned til kai som vist i
foreliggende plankart).
Det skal utarbeides teknisk plan for utforming av krysset mot fylkesvegen (Søre Ferkingstadveg/
Stavavegen), denne skal godkjennes av Rogaland fylkeskommune før byggestart.
Videre skal planbeskrivelsens siste avsnitt i kapittel 4.14 Trafikkforhold omskrives i samsvar
med rekkefølgekravet.
2. Planforslaget, etter revidering iht. vedtakets pkt. 1., legges ut til nytt offentlig ettersyn og
berørte grunneiere og rettighetshavere varsles, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

SAKSFRAMSTILLING
Kong Ferking AS v/ Martin Dahl er tiltakshaver av planarbeidet, han har engasjert PROCON AS
til å utarbeide forslag til privat reguleringsplan for plan 1027 Detaljregulering for Kong Ferking –
22/212 mfl.
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert fritidsbebyggelse og naust
med parkering. Planen legger opp til maks 12 fritidsboliger og maks 12 naust. Eksisterende
bygning nyttes til naust og parkering. Planforslaget omfatter et areal på ca. 1,9 da, bestående av
eksisterende fabrikkbygning og tomten rundt (gnr/ bnr 22/214 og 212), inkl. langsliggende
kommunale kai og adkomst til denne, samt areal for kommunal lekeplass på gnr/bnr 22/196.
Kommunen har vurdert planarbeidet til ikke å innebære krav til utarbeiding av planprogram og
konsekvensutredning. ihht. Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2.
Kong Ferking AS står som eier av gnr. 22 bnr 212 og 214. Øvrige arealer innenfor planområdet er
i kommunal eie (utenom en liten del av det sørligste hjørne av 22/144, som reguleres til offentlig
veg fra Søre Ferkingstadveg ned mot kaien).

HISTORIKK, KOMMUNEPLANENS AREAELDEL - FRA BOLIG TIL FRITIDSBOLIG
Planområdet er i hovedsak i gjeldende kommuneplan avsatt til kombinert bebyggelse og
anleggsformål.
Bestemmelsene (som ble lagt til grunn ved oppstart av foreliggende planarbeid) sier at innenfor
områder vist til blandet formål, kan det oppføres bygninger med funksjon som naust, bolig,
fritidsbolig eller kontor i kombinasjon eller i bygninger med bare ett forbruksmål. Bygninger for
næringsvirksomhet og kulturelle formål kan oppføres når de etter kommunens skjønn ikke er til
sjenanse for omgivelsene.
I forbindelse med foreliggende planarbeid har kommunen blitt gjort oppmerksom på
bestemmelsen for blandet formål i kommuneplanens arealdel, hvor det viser seg at i
kommuneplanen som ble vedtatt ikke åpnes for bolig i Ferkingstad havn. I kommuneplanen som
ble vedtatt i kommunestyret var teksten i planbestemmelsene slik:
8.3 Bestemmelser knyttet til byggeområde for blandet formål
a. Innenfor områder vist til blandet formål, kan det oppføres bygninger med funksjon som naust,
bolig, fritidsbolig eller kontor i kombinasjon eller i bygninger med bare ett bruksformål.
Bygninger for næringsvirksomhet og kulturelle formål kan oppføres når de etter kommunens
skjønn ikke er til sjenanse for omgivelsene. Bygninger innenfor området for blandet formål ved
Ferkingstad havn, kan ikke nyttes til boligformål.
I teksten som har ligget i kommuneplanens bestemmelser (på nett og i kommunens system), den

versjonen som er brukt, har ikke siste setning vært med. Administrasjonen har i denne
sammenheng informerte om at kommunestyrets vedtak vil følges opp, da den bestemmelsen som
ble vedtatt er den gjeldende. Dette forholdet er noe kommunen selvsagt finner veldig beklagelig,
særlig med tanke på at foreliggende planarbeid var igangsatt for planlegging av boligbebyggelse.
Fra administrasjonens side ble det skissert 3 mulige veier videre:
- stoppe planleggingen
- gå fra bolig til fritidsbolig
- prøve og gå videre med bolig
Tiltakshaver har valgt å gå fra å planlegge boligbebyggelse til å legge til rette for
fritidsbebyggelse.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til blandet formål, samt noe LNFR
(den sørligste delen av planområdet som reguleres til lekeplass i tråd med dagens bruk).

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Planområdet er uregulert.
Området grenser til plan1015 Detaljregulering for Ferkingstad Havtun, vedtatt 19.12.16.
Vann, avløp, overvann/flomvei og brannvann:
Det er kommunalt nett for vann og spillvann i havnen. Overvann går til sjø.
Det er lagt privat pumpeledning PE 90 fra tilkoblingspunktet for avløp, innerst i havnen, fram til
planområdet. Vannledning i kommunal veg langs planområdet ligger helt fram til bebyggelsen
og har en dimensjon på 150mm, som sikrer brannvann.
Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Eksisterende bygning som skal videreutvikles er på 1000 m2. Lokalene er brukt som
produksjonslokaler/ lager i forbindelse med produksjon av fiskemat. Det er nå ingen produksjon
i bygget, og det står tomt. Bygget er oppført i 1985 og er et betongbygg i en etasje med flatt tak.
Ferkingstad havn er skjermet mot havet med to moloer og havneområdet består i dag av private
naust som i hovedsak blir benyttet til fritid/ hobbyfiske, noen nedlagte produksjonslokaler og i
nærområdet er det oppført boligbebyggelse. Det foreligger også planer om en større utbygging
av fritidsboliger etter godkjent reguleringsplan, Ferkingstad Havtun, som vil ligger nordvest for
planområdet.
Store deler av Ferkingstad havn er i kommuneplanen for kulturminner markert som A-område.
A-område er inkludert den gamle moloen, havnebassenget og naustbebyggelsen fra 1960 – tallet.

Planområdet ligger like utenfor A-området. Videre ligger planområdet like ved sti/turvegen til
Fishermen`s memorial, og har et omliggende viktig kulturlandskap.

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Prosjektet føres opp som fritidsboliger og naust. Planen legger opp til maks. 12 fritidsboliger og
maks. 12 naust. Fritidsboligene føres opp som et påbygg på eksisterende bygning. Eksisterende
bygning blir første etasje i prosjektet, hvor det er planlagt naust og innvendig parkering (i
tilknytning til fritidsboligene). Naustene vil få tilgang både fra innsiden av bygget og fra
kommunal kai. Det er planlagt tilkomst fra p-etasje opp til felles uteområde (utenfor
fritidsboligene) via innebygd betongtrapp. Fritidsboligene har også adkomst fra Søre
Ferkingstadveg via rampe. Kryss ned til kaiområde skal utformes som snuhammer iht.
kommunal norm. Kai reguleres i samsvar med dagens situasjon. Krav til lekeplass dekkes
gjennom regulering av kommunal lekeplass på gnr/bnr 22/196 med krav om opparbeidelse iht.
kommunal norm.
Det planlegges i utgangspunktet at fritidsboligene skal få tilbud om naust, men det er også
aktuelt å leie/selge naust til andre. Denne fordelingen vil bli klarlagt etter nærmere vurdering av
interesse og behov. Planbestemmelsene stiller krav om 0,5 parkeringsplasser per naust innenfor
avsatt parkeringsareal langs Søre Ferkingstadveg (dersom eiere av fritidsboliger har naust kan
denne parkeringen nyttes som gjesteparkering).
Bebyggelsen sin utforming og materialbruk skal gi et helhetlig inntrykk og tilpasses
omkringliggende bebyggelse. Høyde på bygningene skal tilpasses det omkringliggende miljøet.
Dette oppnås ved å trappe ned høydene i overgang til den eksisterende bebyggelsen.
Inspirasjonen er tatt fra det eksisterende kystmiljøet, men vil være et nytt innslag som
komplementerer dette, uten å være kopi av det gamle. Kledning og vindu vil bli utført i tre og
takrenner og nedløp i aluminium eller sink. Det bør være inntil 3 farger på bygningene.
Kommuneantikvaren i Karmøy anbefaler at bruken av farger bør preges av opprinnelig
naustbebyggelse i Ferkingstad hamn. Eldre bilder viser at fargene hvit, rød, grønn oker og brun
er benyttet. Det er tenkt å bruke taktekking av tegl, skifer eller platetak med utgangspunkt i
tradisjonene i området, og det bør vurderes å ha ulik taktekking på ulike deler av prosjektet for
ytterlige å forsterke effekten av at dette er ulike bygningskropper.
I bestemmelsene er maks. mønehøyde fra kai satt til 9 meter. Tegningene under viser noen
mønehøyder over 9 meter(disse må justeres i forhold til hva som kan bygges), men gir allikevel et
inntrykk av planlagt bebyggelse. Maks mønehøyde mot gnr. 22/150 (til høyre i første tegning og
til venstre i de to andre) skal være 7,7 m. Mønehøyder på øvrig bebyggelse skal variere mellom
7,7 m og 9,0 m.

Tegninger - langfasader

Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
En fremtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses.
Vann og avløp er planlagt tilkoblet kommunalt nett. Overvann vil bli ført til sjø.
Avløp må ha slamavskiller og kobles til kommunal 250 mm avløpsledning.
VAR avdelingen i Karmøy kommune har dokumentert at brannvannsdekningen for planområdet
er 50l/s som er tilgjengelig til brannslokking.
Plankartet viser plassering av renovasjonspunkt. Utforming av renovasjonspunkt skal være iht.
kommunal norm.
Barn og unge:
Det er lagt opp til nærlekeplass på 1,2 daa og felles uteoppholdsareal på ca 340m2. Krav til
nærlekeplass er iht. kommunal norm 20 m2 per enhet (20x12=240 m2), mens kravet til felles
uteopphold er 30 m2 per enhet (12x30=360). Krav iht. normen anses som tilnærmet dekket med
tanke på uteoppholdsareal da planforslaget legger opp til maks 12 enheter. Videre er det kort veg

til Stavasanden og Ferkingstad stadion med fotballbane, samtidig som området har god tilgang
på nærliggende natur- og friluftsområder.
Krav til lekeplass dekkes gjennom regulering av kommunal lekeplass på gnr/bnr 22/196, ca. 170
meter sørøst for planlagt bebyggelse. Dermed sikres arealet gjennom reguleringen i tillegg til at
det settes krav om plan og opparbeidelse iht. norm i forbindelse med planlagt utbygging.
Adkomst til lekeplassen blir via Søre Ferkingstadveg på de første 150 meterne frem til kryss med
fylkesvegen og så videre ca. 50 meter langs fylkesvegen. Søre Ferkingstadveg med kryss til
fylkesvegen er regulert i tilgrensende plan 1015 Ferkingstad Havtun, vedtatt 19.12.16.
Det er i plan for Ferkingstad Havtun (23 fritidsboliger) ikke lagt inn krav til fortau langs vegen,
og vurdert i forbindelse med foreliggende planarbeid (maks 12 fritidsboliger) at dette heller ikke
legger opp til en utbygging som utløser krav til fortau iht. kommunal norm. Kommunal norm
sier for adkomstveg at fortau skal vurderes ved 30 boenheter, mens det er krav ved 50 enheter.
Normen setter krav i forhold til boligbebyggelse, noe som vurderes til å medføre mer biltrafikk
enn fritidsboliger, i tillegg til at det da kommer inn tema som skoleveg, adkomst til daglige
aktiviteter og gjøremål osv. Per i dag er det 3 boliger med adkomst fra Søre Ferkingstadveg (i
starten av vegen), mens bebyggelse med adkomst fra vegen for øvrig består av et fritidsbygg og
driftsbygninger for fiske e.l.
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».
En positiv faktor for nærområdet er at planforslaget regulerer, og dermed sikrer, kommunal
lekeplass med krav om opparbeidelse iht. kommunal norm. Videre har planområdet en
beliggenhet med muligheter for et aktivt friluftsliv med fine natur/landskaps- og
opplevelseskvaliteter i nærområdet.
Støy:

§ 16

Det er i dag 2 – 3 aktive yrkesfiskere som holder til i havnen. Det vil forekomme støy fra
fiskebåtene, spesielt ved oppstart tidlig om morgenen. Fagkyndig har i utgangspunktet
ikke vurdert dette som et problem i forhold til fritidsboligene, planbestemmelsene setter
følgende krav:
Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er satt i T – 1442
retningslinjer for støy i arealplanlegging. Støyberegning for veg og fiskerihavn med dokumentasjon
ihht. krav utføres i forbindelse med byggesøknad.

Lukt: I innsendt planforslag er problem med lukt vurdert som minimalt med tanke på den
aktiviteten som er i havnen i dag. Noe fiskelukt kan oppstå fra fritidsfiske. Skulle det bli
aktuelt med et fiskemottak med evt. bearbeiding e.l. i fremtiden vil dette omfattes av lover
og forskrifter med krav til begrensning av forurensing og utslipp. For øvrig påpekes det
at kommuneplanen åpner for fritidsbebyggelse i området og bestemmelsene sier at
Bygninger for næringsvirksomhet og kulturelle formål kan oppføres når de etter kommunens skjønn
ikke er til sjenanse for omgivelsene.

Planens innhold er vurdert til ikke å gi negative konsekvenser i forhold til å ivareta
befolkningens helse, risiko for økt kriminalitet eller sosiale helseforskjeller.
Naturmangfold:
Planområdet er allerede utbygd, det er ikke registrert forekomst av sjeldne arter eller naturtyper
innenfor planområdet. Utbygging etter foreslått plan vil ikke påvirke naturmangfoldet i særlig
grad. Det er derimot registrert trua fuglearter som alke, teist, vipe, storspove, hettemåke, krykkje,
makrellterne, havhest, lappspurv og svartrødstjert ved molo som ligger et stykke i fra
planområdet. Tiltaket skal derimot ikke gjøre endringer på dette området.
Andre forhold:
 Rekkefølgekrav – Søre Ferkingstadveg:
I oppstartsmøte under punktet rekkefølekrav er det satt samme krav til veg som i
tilgrensende
plan 1015 Ferkingstad Havtun (hvor Søre Ferkingstadveg er regulert), og i planforslaget som
var utlagt til offentlig ettersyn var følgende rekkefølgekrav satt: §24.Offentlig kjøreveg med
snuplass for buss skal være ferdig opparbeidet før det blir gitt brukstillatelse for boliger innenfor
planområdet. I forbindelse med at prosjektet gikk over fra bolig til fritidsbolig, ble det avholdt
et nytt «oppstartmøte» for å få en ny og oversiktlig gjennomgang av aktuelle tema. I
møtereferatet ble følgende sagt under temaet rekkefølgekrav: Samme krav til veg og
lek/uteopphold som i plan 1015 – som i planforslaget som har vært 1. gbh. Dersom det opparbeides
snuhammer iht. kommunal norm annet sted på strekningen, kan krav til opparbeidelse veg utover til og
langs, PBL § 18-1, utgå. I ettertid har forslagstiller tatt opp dette kravet, som de mener ikke
står i forhold til planlagt utbygging. I innsendt planforslag er det lagt inn snuhammer
innenfor planområdet, slik at rekkefølgekravet til Søre Ferkingstadveg kan stoppe her iht. det
som ble sagt i det nye «oppstartsmøte». For øvrig er rekkefølgekrav til Søre Ferkingstadveg
tatt ut.

Rekkefølgekravet til Søre Ferkingstadveg gjelder krysset mot fylkesvegen (Stavavegen) helt i sør, til og langs
planområdet med snuplass o_SV ihht. kommunal norm
Fagkyndig har i oversendt planforslag sagt følgende i forhold til rekkefølgekravet:
Det nye planforslaget for Kong Ferking gjelder for en eiendom som allerede har sin rettmessige adkomst
i henhold til Pbl. §18.1. Kong Ferking foreslås regulert med inntil 12 fritidsboliger + naust. Det legges
til grunn at dette innebærer en så marginal trafikkøkning at krav om opparbeidelse (rekkefølgekrav) ikke
vil stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse/belastning. I tillegg er dagens standard på adkomstvegen
relativ bra og trafikkmengden forholdsvis beskjeden. Bruk av utbyggingsavtale bør eventuelt vurderes
for å jevne ut byrdefordeling.
I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål med krav
om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter plan, og at utbygging av et område
ikke kan finne sted før anlegg som vegnett er tilstrekkelig etablert (jfr. Plan- og
bygningsloven §12-7 pkt. 10). Foreliggende prosjekt er av en slik størrelse at det er krav om
utarbeidelse av reguleringsplan, hvor forhold som adkomst er et tema. Prosjektet legger til
rette for en mulig utbygging av 12 fritidsboliger, i tillegg til 12 naust. Nå er det slik at
bebyggelsen innenfor planområdet per i dag ikke er i bruk og at det nå tilrettelegges for nye
tiltak hvor kommunen vurderer det slik at regulert adkomst iht. kommunal norm må være på
plass før ny bebyggelse tas i bruk. Om fagkyndig vurderer dagens vegstandard som relativt

bra og om trafikkmengden er forholdsvis beskjeden, så er ikke vegen iht. normen. Videre er
det ikke noe som tilsier at kommunen uten videre skal godkjenne ny utbygging selv om det
eksisterer et bygg her i fra 1985 som per idag ikke er i bruk.


Stormflo og havnivåstigning:

Det er gjort en beregning av fremtidig havnivåstigning med påslag for bølger, som viser at hele
formålet for kombinert bebyggelse blir berørt av 20-års stormflo og 200- års stormflo i fremtiden.
For sistnevnte vil havnivået ligge ca. 90 cm opp på 1. etasje på bygget (gulvet ligger på kote +1,3)
som skal tilrettelegges for naust og parkeringsplasser i tilknytning til fritidsboligene. Det er lagt
inn sikringssone for flomfare i plankartet med følgende bestemmelse:
§ 26
H320_1 er faresone for stormflo, havstigning og bølgepåslag +2,2 meter over middelvann.
Bygg må ha sikkerhets klasse F2 og utformes i tråd med § 9.
Kommunen har i omkring halvannet år hatt uttalelser, innsigelser og dialog med Fylkesmannen i
Rogaland vedrørende regulering og bygging i områder berørt av stormflo. Tilbakemeldingen
generelt er at kommunene ikke skal legge til rette for utbygging i faresonen for stormflo. Selv om
et bygg i seg selv konstrueres for å tåle belastningen av stormflo, skal et bebygd område uansett i
utgangspunktet ikke bli berørt av stormflo (mtp. bruk av arealene, parkering, adkomst, rømning,
brann/redning mv.). I forbindelse med den tidligere behandlingen av planforslaget (som la opp
til boligbebyggelse), med utlegging til offentlig ettersyn og utvidet offentlig ettersyn, har ikke
fylkesmannen kommentert forholdet. Det har for øvrig ikke vært et omdiskutert tema i
forbindelse med det tidligere planfroslaget som la opp til boligbebyggelse.
I eksisterende bygg er det lagt opp til naust og parkering i tilknytning til fritidsboliger. Naust
skal ikke brukes til varig opphold og påvirkning fra fremtidig stormflo og havstigningsnivå etter
sikkerhetsklasse F2 skal dokumenteres ivaretatt (sikres i planbestemmelsenes § 9 0g § 26).
Fagkyndig har i ROS-analysen gjort følgende vurdering av forholdet i etasjen for naust og
parkering:
Denne underetasjen er og vil bli utført i betongkonstruksjoner som skal tåle påkjenningen av sjøvann i
perioder. For naustene må en påregne at utstyr lagres på en slik måte at det ikke skades ved oversvømmelse.
Kun utstyr som tåler sjøvann lagres direkte på gulv. Alle elektriske insatllasjoner må være montert med god
sikkerhetsmargin over høyeste vannstand (flomnivå). Ved ekstremvær som stormflo og bølgepåvirkning skal
alle i bygningen bli varslet i god tid slik at en har rimelig god tid til å fjerne utstyr og biler fra
parkeringshallen. Det skal etableres varsling til alle i sameiet via SMS og mail. Hver boligeier lagrer utstyr
og biler i U.etg på eget ansvar og er selv ansvarlig for å flytte/fjerne utstyr og biler ved ekstremvær. Det er
derfor ikke nødvendig med spesielle tiltak som heving av byggegrunn eller tilkomstveier.
Administrasjonen er betenkelig med løsningen det er lagt opp til, men finner at den kan være
overkommelig med tanke på at det reguleres til fritidsbebyggelse og naust, ikke boligbebyggelse.
Det er et generelt forbud i PBL mot å bygge fareutsatt; PBL § 28-1: Grunn kan bare bebygges, eller
eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge
av natur- eller miljøforhold. Det er snakk om et eksisterende bygg som endres til en bruk hvor det
ikke vil utgjøre en fare for noen om det oversvømmes, så lenge fritidsboligene ligger godt over
flomnivå og byggets konstruksjon tåler påkjenningen. Hverken naust eller parkeringskjeller er
beregnet for varig opphold. Dersom det meldes om forhold som tilsier at parkeringsgarasjen vil
oversvømmes anses det ikke som naturlig å legge opp til bruk av fritidsboliger i dette

tidsrommet. Mens det ved bruk og melding om forandring skal legges opp til et varslingssystem
som gir rom for evt. fjerning av bil og annet utstyr i etasjen. Stormflo og havnivåstigning er
forhold som kjøpere må gjøres oppmerksomme på, noe som vil fremgå av en varslingsplan, og
som rettighetshavere da må ta ansvar for å overholde med tanke på egne eiendeler. Så
argumentet administrasjonen legger vekt på er at det ikke er snakk om permanent bolig, men
fritidsboliger (hvor en kan vurdere bruk eller ikke etter forholdene) og naust som i
utgangspunktet skal nyttes til lagring av utstyr som skal tåle sjøvann. Det påpekes for øvrig at
fritidsboligene vil ha gangadkomst over uteoppholdsarealet (på taket av parkeringskjelleren), og
at det dermed er muligheter for bruk så lenge en ikke er avhengig av å kunne parkere biler inne i
bygget.
Økonomiske konsekvenser:
Planforslaget legger ikke opp til at kommunen selv skal bygge ut noe. De arealer som i planen
reguleres offentlige er allerede opparbeid og i kommunens eie.
Rekkefølgekrav til opparbeidelse av Søre Ferkingstadveg langs planområdet, fra og med kryss
med Stavavegen (fv.), er et omdiskutert tema hvor kommunen mener dette er et rekkefølgekrav
som må inn i planen, mens fagkyndig har lagt frem et forslag uten kravet. Dersom det er ønskelig
å diskutere muligheter for en utbyggingsavtale, er dette noe forslagstiller evt. må ta initiativ til.
Avvik fra kommunale, regionale og statlige normer:
Det er lagt opp til felles uteoppholdsareal på ca 340m2. Krav til felles uteoppholdsareal er iht.
kommunal norm 30 m2 per enhet (12x30=360). Krav iht. normen anses som tilnærmet dekket med
tanke på uteoppholdsareal da planforslaget legger opp til maks 12 enheter.

SAKSBEHANDLING:
Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i
møte den 09.11.17 - sak 159/17 og følgende vedtak ble fattet:
1.

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangs behandling at forslag til reguleringsplan for
Kong Ferking datert 09.11.17 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 17.01.18.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader til planforslaget:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rogaland Fylkeskommune, kultur…..…05.01, 02.11 og 16.11.18
Karmsund Havn IKS .........................................................11.01.18
Kystverket Vest. .................................................................04.01.18
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen .......11.12.17
Fiskeridirektoratet .............................................................01.12.17
Haugaland Kraft ................................................................30.11.17

7. Direktoratet for mineralforvaltning .................................30.11.17
8. Fylkesmannen i Rogaland ................................................27.11.17
De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt. Uttalelsene er vurdert av både forslagstiller og
kommunalsjef teknisk. Dette ettersom planforslaget i løpet av prosessen har gått fra
boligbebyggelse til fritidsbebyggelse, forslagstiller måtte beskrive de nye forholdene, samtidig
som endringen i seg selv svarer opp på en del av innholdet i uttalelsene. Videre krevde
kommunen svar på flere av temaene som fremgår av de innkomne uttalelsene, og det var dermed
naturlig at dette ble svart opp på av forslagstiller. For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser»
bakerst i saksfremlegget.
I planforslaget som var utlagt til offentlig ettersyn manglet et vedlegg til planbestemmelsene.
Denne mangelen medførte at planforslaget måtte legges ut til nytt offentlig ettersyn. I denne
sammenheng konkluderte kommunen også med å sende ut et bredere varsel ettersom det hadde
vært etterspurt varsling fra grunneiere omkring planområdet.
Planforslaget har vært utlagt til nytt, utvidet offentlig ettersyn med frist for merknader satt til
30.01.19.
Det er innkommet følgende uttalelser og merknader:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen…11.01. og 30.01.19
Kystverket Vest. .................................................................17.01.19
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen .......08.01.19
Fiskeridirektoratet .............................................................30.01.19
Fiskarlaget Vest ..................................................................04.02.19
Fylkesmannen i Rogaland ................................................11.01.19

B. Private merknader:
1. Tor Austad Nes ..................................................................21.01.19
2. Novaform på vegne av Kong Ferking AS v M. Dahl .....23.01.19
3. Ann-Esther Liknes .............................................................29.01.19
4. Karl Sigurd Tønnesen……………………..……29.01. og 30.01.19
5. Borghild Lurane Tønnesen ...............................................29.01.19
6. John Olav Nessa.................................................................31.01.19
7. Albert Ferkingstad .............................................................29.01.19
8. Jacob Ferkingstad...............................................................30.01.19
9. Elisabeth Thorheim og Bjørn Ove Ådland ......................29.01.19
10. Geir Sigurd Ådland ...........................................................30.01.19
11. Nina Ådland.......................................................................30.01.19
De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt. Uttalelsene er vurdert av både forslagstiller og
kommunalsjef teknisk. Dette ettersom planforslaget i løpet av prosessen har gått fra
boligbebyggelse til fritidsbebyggelse, forslagstiller måtte beskrive de nye forholdene, samtidig

som endringen i seg selv svarer opp på en del av innholdet i uttalelsene. Videre krevde
kommunen svar på flere av temaene som fremgår av de innkomne uttalelsene, og det var dermed
naturlig at dette ble svart opp på av forslagstiller. For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser»
bakerst i saksfremlegget.

KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan følger, etter revidering fra bolig til fritidsbolig, i hovedtrekk opp
kommuneplanen for Karmøy.
Som det fremgår av de innkomne uttalelser, har høringsrunden avdekket visse konflikter knyttet
til arealbruken innenfor planområdet. Kommunalsjef teknisk viser til den etterfølgende
gjennomgang av de enkelte uttalelsene. I denne sammenheng vil kommunalsjef teknisk påpeke at
planforslaget i seg selv, med endring fra bolig til fritidsbolig, kan vurderes til å være et tilsvar
som delvis tar mange av de innkomne uttalelsene til følge. Planforslaget er som følge av
behandlingen av uttalelser og merknader vesentlig endret når det gjelder arealdisponering. Disse
endringene er etter teknisk sjefs oppfatning så omfattende at de betinger at planforslaget legges
ut til nytt offentlig ettersyn.
Selve bebyggelsen var noe administrasjonen, etter offentlig ettersyn, gav tilbakemelding til
forslagstiller om at var planlagt for høyt. Høydene er i foreliggende planforslag justert og
tilpasset bedre den omkringliggende bebyggelsen, med mer konkrete krav til utforming.
Når det gjelder stormflo og havnivåstigning viser kommunalsjef teknisk til saksframstillingen.
Kommunalsjef teknisk påpeker at det er betenkeligheter i forhold til parkeringsløsningen for
fritidsboligene, men at den kan være overkommelig med tanke på at det ikke er snakk om
permanente boliger men bebyggelse beregnet for fritidsbruk.
Med tanke på diskusjon omkring rekkefølgekrav til veg vil kommunalsjef teknisk vise til
saksframstillingen og fremheve følgende (som fremgår av «oppstartmøtereferatet»): Dersom det
opparbeides snuhammer iht. kommunal norm annet sted på strekningen, kan krav til opparbeidelse veg
utover til og langs, PBL § 18-1, utgå. Dette tilsier at administrasjonen har vurdert at krav til
opparbeidelse av Søre Ferkingstadveg uansett ville bli satt i forbindelse med byggesøknad iht.
PBL. 18-1, men at det er vurdert som en fordel at det fremgår av planen slik at det ikke skal
foreligge tvil.
Kommunalsjef teknisk legger frem forslag til vedtak om at planforslaget som innsendt, uten
rekkefølgekrav til veg (Alternativ 1), avsluttes. Det legges fra administrasjonen sin side frem et
alternativt forslag, Alternativ 2, om at rekkefølgekravet innarbeides før utlegging til offentlig
ettersyn. Kommunalsjef teknisk vurderer at forslaget er iht. avsatt formål i kommuneplanen og
vil, til tross for betenkeligheter i forhold til stormflo og havnivåstigning, anbefale at det kan
legges ut til nytt offentlig ettersyn.
På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk anbefale at hovedutvalg teknisk
og miljø ved 2.gangsbehandling vedtar at forslag til reguleringsplan iht. Alternativ 2, datert
19.05.2020, legges ut til offentlig ettersyn.

Kommunalsjef teknisk i Karmøy, 30.04.2020

Eiliv Staalesen
sign.

VEDLEGG:
1. Planbestemmelser
2. Oversiktskart
3. Kommuneplan – utsnitt
4. Tilgrensende reguleringsplan - utsnitt
5. Plankart, datert 19.05.20
6. Planbeskrivelse med ROS-vurdering
a. Illustrasjon - tegninger
b. Kart - Skisse til teknisk plan
7. Uttalelser
a. Uttalelser ved 1. gangs offentlig ettersyn
b. Uttalelser ved utvidet offentlige 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.

1. UTTALELSER TIL OFFENTLIG ETTERSYN:
1. Rogaland Fylkeskommune, kultur:
16.11.18:
Rogaland fylkeskommune trekker innsigelsen.
Etter en ny vurdering av området, og at det er så opparbeid, mener fylkeskommunen at det er
lavt potensialet for funn i området.
05.01.18
Planen er også lagt fram for Riksantikvaren som har førstelinjeansvar for middelalderske
kirkesteder og kirkegårder. Dette for å vurdere i hvilken grad planen vil få innvirkning på
Ferkingstad middelalderkirkested (id 65537).
Riksantikvaren ber om at det innarbeides en bestemmelse knyttet til den aktuelle lekeplassen,
som sikrer at det tas tilbørlig hensyn til middelalderkirkestedet i videre utforming av
lekeplassen.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til at det kun er den siste uttalelsen fra fylkeskommunen
(ettersom de her trekker innsigelsen), samt et utsnitt fra uttalelsen datert 05.01.18, som er tatt
med i sammendraget. Alle uttalelsene, med vedlegg, er vedlagt.
Riksantikvaren sin uttalelse er tatt til følge:
§ 17

Eksisterende offentlige lekeplass o_LEK1 skal være nærlekeplass og opparbeides i henhold til
kommunalteknisk norm. Det må tas tilbørlig hensyn til Ferkingstad gamle kirkested ved
utforming av lekeplassen. Plan for lekeplass skal godkjennes i forbindelse med teknisk
plan.

Kommunalsjef teknisk har for øvrig ingen kommentarer.

2. Karmsund Havn IKS:
Karmsund Havn IKS slutter seg til Kystverkets kommentar i brev av 04.01.18.
Karmsund Havn har ellers ingen merknader, men vil påpeke at tiltak som faller inn under
havne- og farvannslovens bestemmelser, skal godkjennes av havnemyndighet.

Forslagsstillers kommentar:
Se vår kommentar under punkt 3 Kystverket Vest.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk påpeker at det ikke er planlagt tiltak i sjø. For øvrig vises det til egen
vurdering av uttalelsen fra Kystverket Vest.

3. Kystverket Vest:
Planforslaget legger blant annet til rette for 8 boenheter i fiskerihavnen med bl.a.
planbestemmelse om at «Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav
som er satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging», jfr. § 8 i planbestemmelsene.
Dette er et planformål som er i strid med statens intensjoner med utbyggingen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter helt ned i havnen,
som vist i forslag til plan, av hensyn til bruken av fiskerihavnen. Dette området er en del av
bakarealet til allmenningskaien som Statens havnevesen/ Kystverket har opparbeidet rundt
det indre havnebassenget. Vi anbefaler tilrettelegging for sjørettetnæring i dette området.
Dersom Karmøy kommune allikevel velger å tillate etablering av boenheter innenfor dette
område må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for å kunne
oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utnyttelsen av fiskerihavnen.
Vårt faglige råd er at det må tilføyes planbestemmelsen at det er utbyggers ansvar å iverksette
avbøtende tiltak for å oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner for fiskerihavnen.
Begrunnelse for våre faglige råd:
Ferkingstad er en statlig utbygd fiskerihavn. Staten ved Kystverket har oppført moloer og
kaiene i havnen, samt utdypet hele det indre havnebassenget i Ferkingstad fiskerihavn.
Grunn til fiskerihavneanlegget er sikret både ved grunneiererklæringer og ved kommunens
grunnerverv i forkant av etablering av ytrehavn og utvidelse av indre havn. Intensjonen med
statens investeringer er å legge forholdene bedre til rette for fiskerinæringen og annen
sjørettetnæring.
Det er investert betydelige beløp for å legge forholdene bedre til rette for
sjørettetnæringsvirksomhet i Ferkingstad fiskerihavn. Som statlig havnemyndighet har
Kystverket ansvar for å sikre at statens investeringer og intensjoner i fiskerihavnen blir
ivaretatt i plansammenheng.
I vårt innspill til kommuneplanens forslag om å ende arealformålet rundt havnebassenget i
Ferkingstad fiskerihavn til kombinert bebyggelse og anleggsformål hadde vi faglige råd om å
endre arealet til havneformål.
Ved annengangsutlegging hadde Karmøy kommune som tilsvar til vårt faglige råd om å
endre til havneformål beholdt kombinertformålet, men tilføyd planbestemmelse pkt. 8.3 at
bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til boligformål.

I en statlig utbygd fiskerihavn har fiskefartøyer fortrinnsrett til fortøyningsplass. Det er
fiskefartøyer som har sine fortøyningsplasser langs kaiene tett inn til planområdet.
I en fiskerihavn vil det være både støy og lukt, og ved å legge til rette for boenheter i dette
området vil det kunne skape unødvendige konflikter, samt at det legger beslag på areal som
er tiltenkt sjørettetnæring. Kystverket kan ikke akseptere at boenheter helt ned i
fiskerihavneområdet medfører begrensninger på utviklingen og utnyttelsen av fiskerihavnen.
Vi mener at behovet for boenheter må dekkes andre steder enn nede i fiskerihavnen. Vi er
særs bekymret for at dersom Karmøy kommune aksepterer tilrettelegging for boenheter på
bakarealet til kaien i dette området så vil det være starten på en rekke ønsker om
omregulering til boligformål rundt havnebassenget. Hvordan har Karmøy kommune tenkt å
ivareta næringsinteressenes behov i fiskerihavnen når de andre bygningseierne rundt
fiskerihavnen fremmer forslag om tilsvarende omregulering av sine bygninger til boenheter?
Faglige råd:
 Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter i dette området av hensyn til
bruken av fiskerihavnen.
 Alternativt: Dersom kommunen allikevel tillates etablering av boenheter innenfor dette
område må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for å
kunne oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utviklingen og
utnyttelsen av fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes planbestemmelsen at det
er utbyggers ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å oppfylle støykrav mv. uten
restriksjoner på bruken av fiskerihavnen.
Forslagsstillers kommentar:
Kystverket Vest sine merknader er basert på planforslaget med boliger som ble lagt ut til
offentlig ettersyn 27. november 2017. Planforslaget med boliger er trekt tilbake og nytt forslag
med fritidsboliger sendes nå inn for behandling.
Kystverket Vest har drøftet igjennom sine innspill til kommuneplanen der deres faglige råd
var å endre arealet for kombinert bebyggelse og anleggsformål til havneformål. Nå er arealet i
kommuneplanen godkjent for fritidsboliger.
Øvrige merknader mht. konflikter med støy og lukt fra fiskerivirksomhet i havnen er
behandlet i planbeskrivelsen og i ROS-analysen pkt. 39 der avbøtende tiltak mht. støy og lukt
ved oppføring av fritidsboliger er behandlet.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til at planforslaget, etter endring fra bolig til fritidsbolig, legger
opp til en arealbruk som er i tråd med kommuneplanen:
8.3 Bestemmelser knyttet til byggeområde for blandet formål
a. Innenfor områder vist til blandet formål, kan det oppføres bygninger med funksjon som naust,
bolig, fritidsbolig eller kontor i kombinasjon eller i bygninger med bare ett bruksformål.
Bygninger for næringsvirksomhet og kulturelle formål kan oppføres når de etter kommunens
skjønn ikke er til sjenanse for omgivelsene. Bygninger innenfor området for blandet formål ved
Ferkingstad havn, kan ikke nyttes til boligformål.

Med tanke på støy vises det til planbestemmelsenes § 17 Støynivå for utendørs og innendørs
oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging.
Støyberegning for veg og fiskerihavn med dokumentasjon ihht. krav utføres i forbindelse med
byggesøknad.
Videre vil kommunalsjef teknisk påpeke andre setningen i kommuneplanens bestemmelse
pkt. 8.3, som ihht. kommuneplanen vil gjelde evt. ny etablering av næringsvirksomhet.
Kommunalsjef teknisk viser for øvrig til forslagstillers kommentar.

4. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen:
Fylkesrådmannen registrerer at vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 07.03.2017, ikke er
omtalt i saken. Vi har hevdet et ønske om at kaien skulle medtas i planen, for å sikre
allmenhetens tilgang til strandsonen i hele strekningen utenfor bebyggelsen. Vi leser i saken
at kaien er i kommunalt eie, og at den dermed skal være sikret allmenn tilgjengelighet.
For øvrig er det positivt at planen har tatt med en lekeplass i øst, som er delvis opparbeidet.
Planen sikrer med dette at lekeplassen kan opparbeides i henhold til kommunal norm og blir
en nærlekeplass blant annet for den regulerte boligbebyggelsen.
Forslagsstillers kommentar:
I vårt forslag til reguleringsplan er kaien i hele strekningen utenfor bebyggelsen regulert til
offentlig kai(O-SK) som sikrer allmenn tilgjengelighet. Lekeplass i øst skal opparbeides i
henhold til kommunal norm.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til forslagstillers kommentar.

5. Fiskeridirektoratet:
Vi viser til mottatt høring av detaljreguleringsplan for Kong Ferking på Karmøy, angående
ombygning av tidligere fabrikkbygning.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke merknader til dette.

6. Haugaland Kraft:
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
I bygningen som skal rives står det i dag en trafo. Det må avsettes et område i
reguleringsplankartet med formål «Trafo» slik at det vil bli muligheter for å kunne erstatte
denne med en ny frittstående betongkiosk innenfor planområdet. Dette må også omtales i
reguleringsplanbestemmelsene.

Forslagsstillers kommentar:
Haugaland kraft har i sin merknad forutsatt at eksisterende bygning, hvor traforommet nå er
plassert, skal rives. Dette er ikke riktig. Eksisterende bygning skal nyttes til parkering og
naust, og traforommet skal beholdes som i dag. Haugaland kraft må vurdere evt.
oppgradering/ombygging av traforommet ifbm. den videre planleggingen.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til at planbestemmelsene åpner for trafo innenfor areal avsatt til
blandet formål. Det vises for øvrig til forslagstillers kommentar.

7. Direktoratet for mineralforvaltning:
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og
har dermed ingen merknader.

8. Fylkesmannen i Rogaland:
Fylkesmannen har ikke særskilte merknader.

2. UTTALELSER OG PRIVATE MERKNADER TIL UTVIDET OFFENTLIG ETTERSYN:
UTTALELSER:
1. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen:
11.01.19:
Fylkesrådmannen har uttalt seg i saka tidlegare og trekte i e-post datert 15.11.2018 kravet om
gjennomføring av kulturhistorisk registrering, jf. kulturminnelovens §9, pga lågt potensiale
for funn av til nå ukjente automatisk freda kulturminne, då leikeplassen er noko opparbeidd
frå før.
Fylkesrådmannen viser også til brev frå Riksantikvaren datert 20.12.2017, samt brev herfrå
datert 02.11.2018 der ein henstiller til at ein tek med nokre presiseringar i planbestemmingane
sin §11c – Leikeplass.
Vedlagt dette brevet ligg begge desse uttalane og vi ber om at desse presiseringane vert tekne
inn i §11c - leikeplass. Dette for at ein skal kunne sikre at ein i planlegginga og utforminga av
leikeplassen tek tilbørleg omsyn til Ferkingstad mellomalderkyrkjestad – som er av nasjonalt
viktig kulturminneverdi. Riksantikvaren skriv at når det gjeld omsynet til kyrkjestaden med
tanke på arealet for leikeplassen, vurderer dei det slik at det ikkje bør gjerast store endringar
med mange nye leikeapparat.

30.01.19:
Vi viser til ovenfor nevnte sak som er sendt til Rogaland fylkeskommune for utvidet offentlig
ettersyn, samt til regionalplanavdelingens tidligere uttalelser i saken. Vi ønsker å supplere
med en uttalelse til planforslaget i forhold til nyere tids kulturminner.
I saksoversendelsen har vi nå mottatt tegninger som gir grunnlag for en mer konkret
vurdering av hvilken virkning det planlagte byggeprosjektet kan gi i Ferkingstad havn.
Byggingen av havnen slik vi kjenner den i dag startet mot slutten av 1800-tallet. Det er lagt
ned store offentlige ressurser for å tilrettelegge havnen med molo og kaianlegg, slik at
funksjonen som fiskerihavn med sjørettet næring ble styrket. De fleste naustene som
omkranser havnen er bygget på 1960-tallet med tilnærmet samme størrelse og uttrykk. I
utgangspunktet var oppføringen av de mange naustene et tidlig forsøk på å tilrettelegge for
fiskerelatert turisme og reiseliv på Karmøy.
Havnen fremstår i dag som et spennende helhetlig bygningsmiljø med høy kulturhistorisk
interesse. Hele naustmiljøet, den gamle moloen og store deler av havnebassenget er i
kommunedelplan for kulturminner i Karmøy markert som A-område. Dette betyr at
kommunen har tillagt kulturminnene og kulturmiljøet svært høy verneverdi. Det er et mål i
planen at A-områdene skal reguleres med hensynssone for bevaring. Innenfor planområdet i
forslag til ny reguleringsplan, Plan 1027 Kong Ferking, ligger det i dag en nedlagt
fiskebollefabrikk. Dette planområdet inngår ikke i A-området, men ligger i tett inntil til det
verneverdige området.
I fylkesrådmannens merknader til oppstart av reguleringsplan ble det signalisert at ny
bebyggelse bør harmonere med det stedtypiske bygningsmiljøet i Ferkingstad havn. Av
oversendte tegninger og illustrasjoner vurderer fylkesrådmannen fra et kulturvernperspektiv
at byggeprosjektet ikke har oppnådd en tilstrekkelig tilpassing til det stedtypiske
bygningsmiljøet i havnen. Dette gjelder særlig i forhold til høyder og uttrykk. Dersom de
foreslåtte høydene skal legges til grunn for ny bebyggelse bør det være et minstekrav at ny
bebyggelse trappes ned i høyde på begge ytterkantene. Et slik grep vil til en viss grad
begrense at det oppstår brå og uheldige overganger til eksisterende bebyggelse, og havnens
helhetlige uttrykk generelt. Fra et kulturvernperspektiv burde hele byggeprosjektet ideelt sett
vært redusert i høyde.
Når det gjelder byggeprosjektets uttrykk ser vi at det er gjort forsøk på tilpassing i
gavlmotivene og bruk av saltak. Imidlertid synes fylkesrådmannen at det oppstår noen
visuelle utfordringer ved at de sjøhuslignende volumene er tenkt bygget oppå den
eksisterende fabrikkbygningen. Dette gjør at den nye bebyggelsen mister den naturlige
kontakten med bakken og kaien. For at den nye bebyggelsen skal harmonere bedre med
eksisterende bebyggelse i havnen frarådes det at den legges oppå fabrikkbygningen. For å
kunne løse de uttrykksmessige utfordringene som byggeprosjektet har, og ikke minst gi
mulighet for å løse dette gjennom arkitektoniske grep, bør fabrikkbygningen rives og ny
bebyggelse prosjekteres på ny.
Et annet aspekt som mer og mer blir en utfordring i forhold til eldre bygninger i betong, er
svekkelser i betongens bære- og strekkevne som resultat av korrosjon. Dette er særlig

utfordrende på eldre betongkonstruksjoner som er eksponert for hav og saltvann. Dersom
den gamle fabrikkbygningen har denne typen skader, kan det innebære risiko eller på sikt
utfordringer å benytte den som grunnmur for ny bebyggelse.
Fra et kulturvernperspektiv mener fylkesrådmannen det planlagte byggeprosjektet ikke er
godt nok tilpasset det stedtypiske og verneverdige bygningsmiljøet i Ferkingstad havn. Det
anbefales ny prosjektering, der nedtrapping av høyder og bedre tilpassing av uttrykk
innarbeides i dialog med kulturvernmyndighetene.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentaren er gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige forslaget er nå trekt tilbake og det nye regulerings-forslaget omfatter
fritidsboliger med naust. Det er utarbeidet enkle illustrasjoner som viser saltaksløsning,
møneretning, byggehøyder og omfang for prosjektet. Illustrasjonene vedlegges denne
planbeskrivelsen. Arkitektonisk og estetisk utforming samt tilpasning til eksisterende
bebyggelse vil bli bearbeidet videre og kvalitetssikret i forbindelse med detaljprosjekteringen
før innsending av rammetillatelse. I dette arbeidet vil også materialvalg mm. bli drøftet,
beskrevet og illustrert for alle utvendige flater. Vi mener at vedlagt forslag til reguleringsplan
med bestemmelser og planbeskrivelse ivaretar merknad fra Rogaland Fylkeskommune,
kulturseksjonen.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til at planforslaget, etter endring fra bolig til fritidsbolig, legger
opp til en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens formål og som er bedre tilpasset
omkringliggende miljø (se planbestemmelsene og saksframstillingens tekst under
overskriften PLANFORSLAGET: Generelt: ).
Kommunalsjef teknisk viser for øvrig til forslagstillers kommentar.

2. Kystverket Vest:
Vi viser til brev datert 21.12.2018 og 27.11.2017 fra Karmøy kommune vedrørende forslag til
detaljregulering av GBnr. 22/212,214,196 i Ferkingstad fiskerihavn, samt vår uttale av
04.01.2018 til samme planforslag. Vårt standpunkt er uendret.
Forslagsstillers kommentar:
Viser til svaret på uttalelsen fra Kystverket Vest som kom i forbindelse med offentlig ettersyn.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til egen vurdering av uttalelsen fra Kystverket Vest som kom inn
i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn.

3. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen:

Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 11.12.17, og har ingen ytterligere kommentarer.
Forslagsstillers kommentar:
Viser til svaret på uttalelsen fra Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen som kom i
forbindelse med offentlig ettersyn.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til egen vurdering av uttalelsen fra regionalplanseksjonen som
kom inn i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn.

4. Fiskeridirektoratet:
Det planlegges bl.a. å legge til rette for 8 boenheter i fiskerihavna, med bl.a. forslag til
bestemmelse om støynivå.
Vi minner om at Ferkingstad fiskerihavn er et område for utøvelse av næringsvirksomhet og
er i bruk av fiskefartøy. Statens forutsetning for å gi finansiering til infrastruktur i havnen er
at denne infrastrukturen skal nyttes til næringsformål (fiskeri) og ikke til boligutbygging.
Bruken av havna til fiskeriformål medfører støy, lukt og trafikk. Dette er en naturlig følge av,
og forenelig med, formålet med fiskerihavna. Å innføre planbestemmelser som setter
begrensninger mot støy vil derfor både være i strid med den bruken som havnen er bygd for,
og med de aktivitetene som foregår i havnen i dag.
Vårt faglige råd er å ikke tillate boenheter helt nede i havnen. Vi registrerer at Kystverket har
gitt samme faglige råd, med samme begrunnelse. Vi støtter Kystverkets i deres vurdering.
Vi støtter også Kystverkets vurdering om at det er utbyggers ansvar å sørge for tilstrekkelige
avbøtende tiltak for å forhindre at støy, lukt og trafikk blir til sjenanse for eventuelle
framtidige beboere i fiskerihavnen.
Vi tilrår at kommunen gjennom sin arealdisponering og planbestemmelser sørger for at det
arealet som benyttes av fiskerne langs og på kaiene ikke beslaglegges av annen aktivitet. Vi
tilrår derfor at boenhetene trekkes lenger inn på land. I alle tilfeller tilrår vi at kommunens
planbestemmelser må være i samsvar med det formålet og den bruken havnen er etablert for,
nemlig fiskeriformål. I praksis vil dette bety at det må være utbyggers ansvar å sørge for å
iverksette avbøtende tiltak som ikke medfører restriksjoner på bruken av fiskerihavna til
fiskeriformål.
Forslagsstillers kommentar:
Merknad fra Fiskeridirektoratet er av generell karakter der det bes om at utfordringene med
støy, lukt og trafikk pga. fiskerivirksomheten må hensyntas i de videre vurderingene. Vi
mener at utfordringene med støy, lukt og trafikk pga. fiskerivirksomheten er vurdert og
ivaretatt i denne planbeskrivelsen samt i ROS-analysen. Når det gjelder konflikten mellom
planen med fritidsboliger og naust og fiskeri-virksomheten er dette ivaretatt i bestemmelser

vedrørende kai. Tilrådningen om å trekke fritidsboliger lengre inn på land kan en ikke
imøtekomme da utbyggingen må føres opp på eksisterende næringseiendom.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til forslagstillers vurdering, samt egen vurdering av uttalelsen
fra Kystverket Vest som kom inn i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn.

5. Fiskarlaget Vest:
Fiskarlaget støtter uttalene fra Fiskeridirektoratet og Kystverket.
Det presiseres etter erfaring i andre saker, der det har vært nyttet kaier i forbindelse med
næring ved fritidsboliger, at slik sambruk ikke er uproblematisk. En må dessverre også
konstatere at det er næringsvirksomheten som har blitt den skadelidende parten i saken, selv
om de var etablert først.
På grunn av ovenfornevnte er en svært skeptisk til etablering boliger i en fiskerihavn, både
med hensyn til bl.a. støy (ute og inne) og lukt.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentar fra Fiskarlaget Vest er tilsvarende som fra Fiskeridirektoratet og vi viser til svar
til merknad gitt til Fiskeridirektoratet.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til egne vurderinger av uttalelsene fra Kystverket (til offentlig
ettersyn) og Fiskeridirektoratet (til utvidet offentlig ettersyn).

6. Fylkesmannen i Rogaland:
Frå oversendinga kan me ikkje sjå at det er gitt føresegner for maksimal høgde og storleik
(BYA) for hytter og naust. Føresegner om høgde og storleik i kommuneplanen bør
innarbeidast i reguleringsplanen. Fylkesmannen har fagleg råd om dette blir teke inn i
planføresegnene.

Forslagsstillers kommentar:
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for fritidsboliger er høyde og størrelse for
hytter og naust innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til forslagstillers kommentar og planbestemmelsene.

PRIVATE MERKNADER

1. Tor Austad Nes:
Ferkingstad havn er på A-lista til Karmøy kommune, kulturminneplan. I teksten står det:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn
påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo
utgjør i dag»
Jeg har studert skissene og kart til prosjekt Kong Ferking og kan ikke se at det er tatt hensyn
til eksisterende bygninger og til helhet. Det er lett å bli lurt av fugleperspektivet i bildene av
det planlagte boligkomplekset, men folk som er kjent med havna og glad i de opprinnelige
kvalitetene ser kjapt at utbyggingen er alt for høy i forhold til øvrige naust. Prosjektet
fremstår videre som en stor masse mer enn som flere enkeltbygninger ved siden av hverandre
som i resten av havna. Størrelsen, høyden og nærheten til vannet vil bli svært tydelig sett fra
båt eller fra bakkenivå. Prosjektet blir stående mellom havna og ettermiddagssola og vil gi
deler av havna en solblokkering, spesielt i vinterhalvåret.
At driftige folk ønsker å bygge om den gamle fiskebollefabrikken til bygninger som kan huse
folk er en god sak. Men, dette må skje med respekt for de eksisterende verdiene i havna. Gode
prosjekter og ideer tåler motstand, og her må kommunene ikke være feige i frykt for å fremstå
som bremseklosser for kreative ildsjeler. Jeg oppfordrer kommunen/besluttende myndighet
til å ta sitt ansvar og gå for en mye lavere og mindre totalitær utbygning, en utbygning som
både tilfører noe nytt men som ikke bryter byggeskikk og helhet i havna. Med rette
arkitekter/fagfolk vil det være fullt mulig.
Behandlingen av byggesak "Kong Ferking" er etter mitt skjønn et vippepunkt for Ferkingstad
Havn. Går prosjektet gjennom som det står vil det legge føringer for senere prosjektsøknader i
havna. Her står mye på spill. Vis og ta ansvar.
Forslagsstillers kommentar:
Tor Austad Nes sine gode kommentarer og insspill vil bli ivaretatt i Kong Ferking prosjektet.
Dette baserer vi på at planarbeidet med reguleringsplan, planbestemmelser og
planbeskrivelse er grundig gjennomarbeidet. Her fastsetter en krev som vil ivareta verdier
som havna har og samtidig gi et positivt løft og tilføre kvaliteter som kan øke havnas verdier
ved en bygningsmasse som har en arkitektur med god kvalitet og helhet som er tilpasset
eksisterende byggeskikk.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til at prosjektet er omarbeidet og at planbestemmelsene nå er mer
konkrete i forhold til tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Det har i denne forbindelse
vært dialog med kommuneantikvaren. Kommunalsjef teknisk vil blant annet vise til følgende
bestemmelser:
§ 11

Maks byggehøyde fra kai settes til 9,0 m. Maks mønehøyde mot gnr. 22/150 skal være 7,7
m. Mønehøyder på øvrig bebyggelse skal variere mellom 7,7 m og 9,0 m.

§ 12

Takform skal være saltak med en takvinkel mellom 35 – 40 grader.

§ 15

Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom.
Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse, med hensyn til
utforming og material- og fargevalg. Det skal vurderes ulik farge og evt. taktekking på de
ulike delene av prosjektet for ytterligerer å forsterke effekten av de ulike bygningskroppene.
o Taktekking skal være tegl, skifer eller platetak med utgangpunkt i tradisjonen i området
(opprinnelig taktekking var eternittplater).
o Kledning og vinduer skal være av tre.
o Fargebruk skal variere mellom farger tradisjonelt brukt i området. (Rød, oker, brun, hvit,
grønn ifølge eldre foto) Evt. andre farger som passer i miljøet.
o Takrenner i sink, aluminium eller alusink

Det vises for øvrig til forslagstillers kommentar.

2. Novaform på vegne av Kong Ferking AS v M. Dahl:

Forslagsstillers kommentar:
I planbeskrivelse pkt. 3.14 – trafikkforhold er dette tidligere behandlet. I tillegg har
tiltakshaver følgende kommentar:
Administrasjonen mener at rekkefølgekrav til opparbeidelse av veg må inn i planen, og viser
til at dette har vært med som et krav gjennom hele prosessen.

Tiltakshaver har imidlertid i den senere tid funnet at et slikt krav ikke synes å være
tilstrekkelig forankret i Plan- og bygningsloven, og viser da til §12-7 Bestemmelser i
reguleringsplan:
«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser ……»
Denne formuleringen er også nærmere omtalt i Ot.prp. Nr. 22 (2004-2005) som «Relevant og
nær sammenheng mellom tiltak/ytelse og gjennomføring av plan», og som gjelder forhold i
utbyggingsavtaler som skal sikre gjennomføringen av rekkefølgekrav.
Det finnes i tillegg flere artikler (skrevet av jurister) knyttet til denne bestemmelsen, og om
kommunens adgang til å pålegge rekkefølgekrav i forbindelse med en privat regulering. Vi
skal ikke komme nærmere inn på dette, men slår egentlig fast at adgangen til å pålegge
rekkefølgekrav er begrenset til å gjelde forhold som er direkte utløst av tiltaket/formålet i
reguleringsplanen.
Når det gjelder Kong Ferking, så er dette et tiltak som best kan beskrives som en
«bruksendring», i den forstand at eiendommen allerede er bebygd med et næringsbygg som
har sin lovlige adkomst til kommunal veg, og dermed oppfyller Pbl. § 18-1 Krav til
opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann.
Tidligere næringsdrift tyder på at her må ha vært en ikke ubetydelig trafikk til og fra
fabrikken som produserte fiskeboller. Det er sånn sett heller ikke noe i veien for at ny
næringsvirksomhet kan etableres i de samme lokalene og på ny skape en økning i trafikk,
målt i fra dagens nivå.
Problemstillingen er derfor om kommunen har reell anledning til å kreve opparbeidelse av
veg i henhold til Pb. §12-7, pkt. 10 når det allerede finnes lovlig adkomst samt at nytt formål
ikke kan påstås å være utløsende. Det vil si at trafikkmengden vil øke i en slik grad at en
oppgradering vil være påkrevd.
Vi kan vanskelig se at 12 fritidsboliger vil generere mer trafikk enn en næringsvirksomhet
som produserer mat. Tvert imot ser en her at næringstrafikk med lastebiler vil bli byttet ut
med personbiler som kun vil benytte eiendommene sine på fritiden.
Med bakgrunn i dette ønsker ikke tiltakshaver at krav om opparbeidelse av veg skal inngå i
reguleringsplanen for Kong Ferking, men kan strekke seg til å gjelde opparbeidelse av
snuplass for bossbil som skal hente avfall.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til saksframstillingens Andre forhold:
 Rekkefølgekrav – Søre Ferkingstadveg: under overskriften PLANFORSLAGET, samt
overskriften KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING.

3. Ann-Esther Liknes:
Om kommunen har klart å hause opp stemninga rundt den planlagde omkøyringsvegen, har de
om mogeleg her gått inn for å arbeide i det løynde.
Lite informasjon har blitt gitt til grunneigarar. Det er via munnleg vidareleiing frå grannar fleire
av oss har fått vite om planane for KONG FERKING.
Sjølv er eg i prosess med familien for å overta eit av sjøhusa i Ferkingstad hamn.
Tanken var å ha ein roleg stad å trekkje seg tilbake til.

Slik planane er framstilde no, vil eg få trafikken til eit byggjefelt like utanfor inngangsdøra mi.
Alt i dag er det knapt mogeleg for to bilar passera samstundes. Så når det står i planane at "vegen
er i dag relativt brei og lite belastet", forstår eg endelg kva som er meint i ordtaket: "RELATIVT er
et VIDT begrep".
At det i dag ikkje er "kjente støybilder i området" kjem av at der bur lite folk der, og dei som
ferdast i området kjem ofte til fots for å gå tur i nærleiken.
Gode bu- og næringsmiljøaktiviteter er og eit vidt begrep. Dette står under punkt 3.9 - barns
interesser.
Eg for min del har ikkje interesse av å sitje på nåler og vite at born dagleg leiker i kort avstand til
djupt vatn. Ein vert mindre oppmerksam på borns leik som forelder når omgjevnadane blir
daglege og ikkje berre eit ukjend turmål.
Og skulle de nå ville argumentere med at området kan gjerdast inn, ja, så er vel punkt 3.10 universell tilgjengelighet - brått ein saga blott.
I hamna er det i dag oppført naust og sjøhus i same høgde og liknande fasade.
Eit bygg som ragar to etager over resten av bygningane vil eg meine skjemmer omgivnadane. I
tillegg stel det både sollys og utsikt for fleire som alt er etablerte.
Parkeringsplassar er allereide for få med i planane. Hugs, dei fleste husstandar har i dag to bilar.
Kjem det då eit venepar og to på besøk til kvar bustad, ender det med parkering langs den
allereide nemnde "RELATIVT brede vei".
Vonar de ser over planane på nytt og tenkjer dykk om før de gjer inngrepen i det som i dag er ei
"roleg hamn" for oss som ALLEREIDE har måtte KJEMPE mot kommunen for å få den beskjedne
luksus som vatn og kloakk.
At eit stort prosjekt NO skal få kome og dra rein nytte av dette, er etter mi meining skamlaust.
Og frå kommunen si side - pinleg framferd.
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn et nytt
reguleringsforslag, nå med fritidsboliger og naust.
Ann- Ester Liknes har videre følgende merknader som vi ønsker å kommentere:
1. Vegen frem til prosjektet er etter hennes mening ikke i henhold til dagens krav og derfor
heller ikke klar for økt trafikk.
Forslagsstillers kommentar:
Fra Karmøy kommune er det stilt rekkefølgekrav til oppgradering av veikrysset mot
fylkesveien samt oppgradering av den offentlige kjøreveien fra krysset og frem til snuplass for
buss. Dette er også tatt inn i godkjent reguleringsplan for Ferkingstad Havtun.
2. Hun stiller spørsmål til sikkerheten for barn i lek i dette området med dypt vann.

Forslagsstillers kommentar:
Dette er forhold som må ivaretas av foreldre og kan vanskelig sikres igjennom denne planen.
3. Bygningene i det planlagte prosjektet er alt for høyt i forhold til eksisterende tilstøtende
bygninger og de tar både sollys og utsikt.
Forslagsstillers kommentar:
Det blir nå lagt ut et nytt reguleringsforslag med fritidsboliger og naust til offentlig ettersyn.
Det blir da mulig å komme med nye merknader.
4. Prosjektet kommer gratis til vann og kloakkanlegget på stedet.
Forslagsstillers kommentar:
Tidligere eier av eiendommen har vært med på dette prosjektet og tatt sin del av kostnadene.
Kommunalsjef teknisk sin kommentar:
Kommunalsjef teknisk viser til at planforslaget ved utvidet offentlig ettersyn, pga. manglende
vedlegg til planbestemmelsene, ble sendt ut til et utvidet antall grunneiere i området som svar
på merknad i forhold til manglende varsling. Ved offentlig ettersyn var det grunneiere som
grenset direkte til planområdet som ble varslet.
Med tanke på at Liknes vurderer å overta et sjøhus for å ha et rolig sted å trekke seg tilbake til,
vil kommunalsjef teknisk påpeke at de fleste bygningene i havna er registrert som
driftsbygninger for fiske.
I forhold til belastning på vegen vises det til at det nå ikke er lagt opp til permanente boliger,
noe som antas å gi en mye lavere trafikkmengde. I forhold til forslagstillers svar under pkt. 1.
vil kommunalsjef teknisk påpeke at forslagstiller ikke har innarbeidet rekkefølgekravet til
vegen i innsendt planforslag. Det vises i denne sammenheng til saksframstillingens Andre
forhold: -Rekkefølgekrav – Søre Ferkingstadveg: under overskriften PLANFORSLAGET, samt
overskriften KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING.
Når det gjelder støybilde vil kommunalsjef teknisk vise til planbeskrivelsens ROS- vurdering.
At området ligger nært en havn betyr ikke i utgangspunktet at det er en automatisk fare for
barns sikkerhet. Lekeplassen som reguleres ligger i god avstand til sjøen, mens felles
uteoppholdsareal i tilknytning til fritidsboligene ligger sør for bebyggelse og ikke direkte til
havna.
Planforslaget er nå endret fra bolig til fritidsbolig og høydene er redusert, samtidig som det
gis strengere krav til utforming med tanke på tilpasning til omkringliggende bebyggelse. Det
vises i denne sammenheng til planbestemmelsene, samt vedlagte tegninger.
Det er lagt opp til 1 parkeringsplass per fritidsbolig i eksisterende bygg, mens det er krav til
0,5 plasser per naust langs Søre Ferkingstadveg (dersom fritidsboligene har naust kan plassene
nyttes til gjesteparkering).

Komunalsjef teknisk viser for øvrig til at fritidsbebyggelse er en arealbruk som er i henhold til
avsatt formål i kommuneplanen.

4. Karl Sigurd Tønnesen:
30.01.19:
Da har vi på kortest mulig tid, funnet og kommentert følgende direkte feil og mangler i
planen, utført av Procon AS.
Vårt gards og bruksnummer er 22/152
Følgende kommentarer er fortløpende merknader til kapitler og avsnitt merket med planens
kapittelnummer.
1.1
Her reagerer vi på påstanden om at grunneiere og viktige offentlige etater er varsla skriftlig
om oppstart av planarbeidet. Vi har ikke mottatt noe skriftlig om dette. Nabovarsling skulle
vært sendt ut til alle grunneiere i havna i en så viktig sak.
2.
Henviser her til kommuneplanen 2014-2023 hvor Kystverkets merknad er blitt tatt høyde for.
ref. Punkt. 8.3 "at bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstadhavn, ikke
kan nyttes til boligformål"
3.
3.1.
Ser at Procon A/S bevisst refererer til at planområdet ligger ved Ferkingstad havn på
Ferkingstad. Dette er direkte feil! Planområdet ligger midt i, og som en stor del av
Ferkingstad havn. De nevner selv at Ferkingstad havn er listet som A-objekt og at helheten av
naust, kaier, molo er det viktigste å bevare her. Vi ser ikke at det taler til deres fordel etter å
ha studert vedlagte tegninger og bilder av "høyhus" på over 14 meter.
3.2
Nabobygg i sørvest tilhører og eies av yrkesfisker, som i dag har sitt daglige virke og arbeid
med det som det medfører av støy og jobbrelaterte forhold. Han må bruke kaiområdet til
midlertidig lagring av fiskeutstyr. Det kan komme i konflikt med støysone og evt kjøring på
kai.
3.3
Det stemmer at i hovedsak blir private naust nyttet til fritid /hobbyfiske. Men som eier og
bruker av sjøhuset rett ved siden av (22/152) må vi påpeke at vi har godkjent
forsamlingslokale/fritidsbolig som blir brukt til kulturformidling, utleie og overnatting bla til
artister. Dette er registrert som Himsligt A/S.
3.4

Provoserende beskrivelse av en av de mest besøkte, fotograferte og omtalte naturperlene på
vestsiden av Karmøy! Skammelig!
3.5
Det er bra at reguleringsplanen for Havtun legger opp til parkering og ivaretakelsen av det
viktige kulturlandskapet. Men her kommer spørsmålet opp: Det er lagt opp til økning i antall
cruisebåter til Haugesund, og vi vet av erfaring at veien bort til moloen er en utfordring for
disse bussene. Ser med skrekk på hvordan det vil bli i et bostedsområde med lekende barn og
motgående trafikk.
3.6
Latterlig punkt som sier seg selv ikke stemmer. Fuglene flyr hvor de vil.
3.8
Veien fram til området er i dag relativt smal og veldig belastet. Naboer har overfor oss sagt at
de ikke vil avgi noe av sin eiendom til vegutvidelse.
Vi tilbringer mye tid på tilstøtende terrasse, og har mer enn en gang hatt hjertet i halsen pga
trafikk og fart. Spesielt på kveldstid er her mye uvøren kjøring, og på dagtid faktisk
anleggstrafikk.
Noe busstrafikk? Sjekk dette ut med visithaugesund.no
3.9
Ubemannet lekeplass, få meter i fra kai og sjø. Dybde ca 4 meter. Er det å ivareta barn og
unge sine interesser. Kan dette beskrives som trygge og gode oppvekstvilkår for barn?
3.11
Privat pumpeledning er etablert, men selvfølgelig ikke tilknyttet kommunalt nett foreløpig.
Det mangler også tinglysning av pålagt forpliktelse fra Karmøy Kommune.
3.12
Hva med kvalitet og standard på kai? Vi har observert mye utrasing mellom betongkanten og
grunnfjell.
3.13
Med henvisning til faglig uttalelse fra Kystverket, samt det faktum at flere yrkesfiskere har
sin base i havnen, er vi direkte provoserte av denne påstanden. Dette punktet er så
tungtveiende, at det i seg selv er nok til å stoppe prosjektet. Det vil selvsagt medføre støy når
fiskere skal utføre sitt daglige virke, UTEN å måtte ta hensyn til tilstøtende bebyggelse.
Fiskeryrket er ikke en ni til fire jobb!
4.1 og 4.2
Det er ikke samsvar med arealformål i punkt 4.1 og 4.2. Hvordan forklares dette?
Tradisjonell stil? 14,5 meter høye? Blir dette sett på å være i tråd med planbestemmelsene og
nåværende bebyggelse?
4.2.1.3
Når noe er planlagt, må vel dette kunne tas med på tegninger?

4.2.1.5.
Henviser her til pkt. 8.3 i kommuneplanen, hvor det står at boligformål ikke tillates selv om
det ligger inne som kombinert bebyggelse.
4.2.1.6.
Som eier av sjøhus som blir berørt av denne vage beskrivelsen av tilkomst til naust, må vi
sterkt fraråde bilkjøring på kaien. Det vil berøre oss personlig at denne trafikken går helt
inntil vårt forsamlingslokale, samt at kaien neppe tåler den slitasjen som biltrafikk medfører.
Kaien er etter vår mening ikke en offentlig vei!
4.2.2.1
Hvor mange biler er det vanlig å ha PR husstand? Dette blir sannsyligvis fordoblet. Og hvor
skal disse bilene parkeres? Vil dette og gå utover oss som allerede har eiendom der nede, og
hva med trafikksikkerhet når tidligere nevnte trafikk med bl a turistbusser skal passere. Stiller
igjen spørsmåletom sikkerhet med tanke på barn og oppvekstmiljø. Stiller med dette også
spørsmålstegn med de fire planlagte parkeringsplassene langs Søre Ferkingstadveg, som er
med på å forverre oversikt og trafikksikkerhet i området . Det er også uklart hvordan
utbygger har tenkt nedkjøring til parkeringsanlegg som grenser nært opp til vår eiendom.
4.4
Dette punktet faller på sin urimelighet, da det vil bli kjøring til 41(!) nye eiendommer pluss
eksisterende trafikk fra før...
4.6
Viser til punkt 3.11
5.2
1. Henviser til tidligere stilte spørsmål angående utrasing i området mellom støpt kai og
grunnfjell.
4. Vi har fått bekreftet at vegstrekningen det gjelder er ca 200 m lang, fra moloen til første
kryss. Hva med resten opp til hovedveg?
5. Planområdet grenser ikke til, men ER en del av Ferkingstad fiskerihavn! Konsekvensen for
aktive yrkesfiskere i fiskerihavna blir betydelig, ref Kystverkets anmodning til å ikke
godkjenne Ferkingstad havn til boligbebyggelse.
6. Det blåser.....!
6 Innspill
Hva er det i dette sammendraget vi ikke skal få vite? Det er direkte provoserende at det blir
tilbakeholdt innspill fra noen som har hatt merknader til planarbeidet.
Vi vet, etter samtaler med bla Kystverket at de har faglige vurderinger mot boligbebyggelse i
Ferkingstad havn. Alle ti merknader skal tas med.
KONKLUSJON:
Saken har et så stort omfang, og så store konsekvenser for kulturminner, turområder,
historie, nærmiljø, yrkesfiskere, naboer, natur og trafikkmiljø, at den må utsettes, og
vurderes på ny.

29.01.19:
Ferkingstad havn er på A-lista til Karmøy kommune. I teksten står det:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn
påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo
utgjør i dag»
Havneområdet har en meget sterk historie, hvor man bare noen minutters gange fra havna
kan se sporene etter våre forfedre. Jeg har mange minner herfra i oppveksten, noe som førte
til at jeg alltid har hatt en drøm om å «få til noe» selv i området. Stor var derfor gleden og
entusiasmen da vi i 2011 fikk kjøpe et av sjøhusene på vestsida av havna. Her har vi fulgt alle
lover og regler, slik at vi i 2015 fikk dette godkjent som forsamlingslokale i kjelleretasjen, og
fritidsbolig i 2.etasje. Det var mange kamper og pålegg, men vi kom i mål.
Samtidig med dette, gikk jeg sammen med 16 grunneiere på samme siden av havna og fikk
etablert et VA-anlegg. Dette var også en kamp, men prosjeketet ble godkjent og fullført.
Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at en av følgekonsekvensene av dette arbeidet la
grunnlaget for godkjenning av «høyblokker» i havneområdet!
Drømmen om å få til noe ble realisert gjennom dette, og vi opprettet Himsligt.
Himsligt har nå i tre år arrangert forskjellige typer arrangementer i disse fantastiske
omgivelsene. Kjente artister fra hele Norge (og faktisk noen mindre kjente fra utlandet), har
reist fra Ferkingstad med bare lovord om en fantastisk plass.
Dere MÅ se på området som en helhet, alt annet vil være feil. Det er bra med utvikling av
områder, men i bunnen av alt bør det ligge respekt for hva våre forfedre la ned av arbeid og
føringer. Dette er ikke ivaretatt her, noe som i seg selv er grunn god nok til å ta en ny
diskusjon i saken.
Jeg har et stort ønske og tro på at Karmøy Kommune kjenner sitt ansvar, gjennomgår saken
på ny, og ender opp med en plan som jeg for mine etterkommere kan være stolt av å ha
kjempet for.
Videre undrer jeg meg over at utbygger har stått fram i bl a media som om at alt er så godt
som godkjent, og skal selges på rekordtid. På selve bygget på kaien er det slått opp en stor
plakat med informasjon og henvisning til en lokal eiendomsmegler. Betenkelig!
Her er mine hovedpunkter til hvorfor dette prosjektet ikke kan godkjennes slik det framstår.
1.Mangelfull nabovarsling
En så omfattende sak, burde medført at alle grunneiere på den siden av sjøhusrekka burde
vært varslet. Og befaring burde vært en selvfølge. Men det kommer i neste sekvens.
2.Manglende vedlegg i høringsdokumenter
Egentlig utrolig at tegningene ble «glemt». Videre stiller jeg spørsmål ved nedtoningen av
reelle høyder, tegningene virker nesten manipulerte.

3.Kotehøyde 14,5 meter.
Kommunen må se på helheten for området, og godkjenne kotehøyde til maks det vi andre har
måttet forholde oss til.
Dette høyhusprosjektet bryter med alle retningslinjer for god byggeskikk for området, noe
kommunen må vektlegge tungt.
4.Faglige innspill mot prosjektet fra Kystverket.
Fiskeridirektoratet har, merkelig nok etter min mening, ingen innsigelser i saken. Men de
vurderingene Kystverket har gjort, må veie tungt i denne saken.
De er ansvarlige for å legge til rette for yrkesfiskerne i havna. Som det framkommer av deres
høring, er bl a støy en utfordring. Fiskere jobber 24 timer i døgnet, med forskjellige typer
aktiviteter.
Greiing av garn, høytrykkspyling av båt, flytting av utstyr; nødvendige operasjoner som må
utføres når de må, uten å måtte hensynta naboer. Næringsinteressene må vektlegges, og som
Kystverket skriver, anbefaler de ikke at prosjektet realiseres.
Etter min mening er ikke prosjektet forenlig med føringer som er lagt for havna som
fiskerihavn. Dette kan ikke kommunen bare avfeie, dette er tungtveiende faglige argumenter
som må tas på alvor. I utgangspunktet nok til alene å stoppe prosjektet.
Er det virkelig tilfelle at Kystverkets innstilling ble totalt oversett ved godkjenning av
kommuneplanen i 2015, som åpnet for blandet bebyggelse? I tilfelle en skam for ettertiden!!
Er grunnforholdene langs kaien utredet? Det er rast ut mye masse i overgangen mellom
betongkai og tilstøtende grunn flere steder.
Er kaien dimensjonert til å tåle de belastningene maskiner og anleggsfasen medfører?
5.Forutsigbarhet
Vi kjøpte vårt sjøhus i 2011. Vi har brukt mye penger og utrolig mye fritid på å få dette til et
sjøhus som i dag er godkjent som fritidsbolig i 2.etasje, og forsamlingslokaler i 1.etasje,
Dersom det nå blir åpnet for boliger på det omsøkte området, er dette etter min mening en
forskjellsbehandling som vi ikke finner kommunen kan forsvare.
Vi har forholdt oss til alle lover, regler og pålegg fra kommunen.
6.Likhet for loven
Dersom planen blir vedtatt, bør hele sjøhusrekka (sørover til Gnr.22/154) innbefattes i den nye
reguleringsplanen.
Dette vil være en rettferdig avgjørelse. Å isolere vekk de få som står igjen på rekka, finner jeg
ikke rimelig.
Vi anslår at vår eiendom som en eventuell følge av realisering av prosjektet, får et verditap.

Konklusjon: Karmøy kommune må ta de nødvendige hensyn, og derav stoppe prosjektet.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentar fra Karl Sigurd Tønnessen om å vurdere planforslaget på ny er tatt til følge ved
at det er utarbeidet nytt planforslag der omfang og dermed konsekvensene for påtalte
momenter er forsøkt ivaretatt.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til at merknaden er svart opp på punktvis iht. nummerering i
merknaden, men påpeker at denne nummereringen ikke samsvarer med nummer i den
foreliggende planbeskrivelsen.
1.1: Kommunalsjef teknisk viser til at planforslaget ved utvidet offentlig ettersyn, pga.
manglende vedlegg til planbestemmelsene, ble sendt ut til et utvidet antall grunneiere i
området som svar på merknad i forhold til manglende varsling. Ved offentlig ettersyn var det
grunneiere som grenset direkte til planområdet som ble varslet. For øvrig påpekes det at
oppstartsvarsel og utlegging til offentlig ettersyn er gjort i avis og på kommunens nettside iht.
krav i plan- og bygningsloven.
2: Planforslaget er endret fra bolig til fritidsbolig i samsvar med kommuneplan.
3.1: Planforslaget er vesentlig revidert i forhold til det som var utlagt til offentlig ettersyn med
tanke på blant annet endring av formål fra bolig til fritidsbolig og høyder og tilpasning til
eksisterende bebyggelse.
3.2: Kommunalsjef teknisk viser med tanke på støy til planbeskrivelsenes ROS-analyse
angående temaet, pkt. 39., samt planbestemmelsenes § 17. Når det gjelder bruk av kaien vise
det til planbestemmelsenes § 23:
§23 Eksisterende kai har formål som fiskerikai. På kai er det kun lov til nyttekjøring til tilgrensende
bebyggelse så lenge det ikke er i konflikt med næringsutøvelse i fiskerihavnen. Det er ikke tillatt med
parkering på kai, kun av og pålessing.
Byggegrensen går i formålsgrensen.
3.3: Det er tatt med i beskrivelsen at det er registrert et fritidsbygg i havnen iht. matrikkelen.
3.4: Teksten er noe omskrevet i revidert planbeskrivelse i kap. 4.8.
3.5: Viser til det reviderte planforslaget som har endret formål fra bolig til fritidsbolig, samt
saksframstillingens Andre forhold: -Rekkefølgekrav – Søre Ferkingstadveg: under
overskriften PLANFORSLAGET, samt overskriften KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN
VURDERING.
3.6: Viser til at registreringen er gjort ved molo og at naturforvalter ikke har hatt
innvendinger til planforslaget som ha vært utlagt til offentlig ettersyn.

3.8: Kommunalsjef teknisk viser til saksframstillingens Andre forhold: -Rekkefølgekrav –
Søre Ferkingstadveg: under overskriften PLANFORSLAGET, samt overskriften
KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING. Det som foreligger av merknader i forhold til
grunnavgivelse til vegutvidelse med tanke på evt. rekkefølgekrav, er det som fremkommer av
uttalelsen fra Geir Sigurd Ådland:
Jeg har avgitt ca 1 meter av min eiendom på utsiden av hagegjerdet for å gi klaring på 4 meter mellom
min eiendom og sjøhusrekken.
Den meteren var gitt for prosjektet lengre ut ref Gunnar og Jens Tangen - Ferkingstad Havtun
At det nå planlegges permanente boliger og ytterligere 10 naust ved prosjekt Kong Ferking gjør at jeg
ser meg nødt til å be om en utsettelse.
Foreliggende planforslag legger opp til fritidsboliger og naust, formål som ikke vurderes til å
utløse en betydelig trafikkmengde i forhold til hva det er per i dag og den trafikkmengden
tilgrensende plan for Ferkingstad Havtun kan utløse. Med tanke på busstrafikk vil
kommunalsjef teknisk vise til at Søre Ferkingstadveg er regulert med snuplass for buss i
reguleringsplan 1015 Ferkingstad Havtun (godkjent 19.12.16) og at dette er et forhold som er
vurdert i den planen.
3.9: Planforslaget regulerer allerede etablert lekeplass, mens det er lagt opp til felles
uteoppholdsareal mellom Søre Ferkingstadveg og planlagt bebyggelse (adkomst fra vegen via
rampe).
3.11: Kommunalsjef teknisk viser til planbeskrivelsens kapittel 4.11 og 4.16.
3.12: Kommunalsjef teknisk viser til planbeskrivelsens kapittel 4.19.
3.13: Henviser til planbeskrivelsenes ROS-analyse angående temaet, pkt. 39., samt
planbestemmelsenes § 17.
4.1 og 4.2: Da planforslaget er vesentlig endret vises det til den reviderte beskrivelsens
kapittel 5.
4.2.1.3: Renovasjonsområde er lagt inn i revidert plankart.
4.2.1.5: Kommunalsjef teknisk viser til at det har vært en feil i dette punktet i
kommuneplanen som nå er rettet opp. Foreliggende planforslag som er endret fra bolig til
fritidsbolig er nå i tråd med avsatt arealformål i kommuneplanen.
4.2.1.6: Det er nå i eksisterende bygg planlagt parkering og naust. Parkering i tilknytning til
naust er planlagt langs Søre Ferkingstadveg. Naust skal ha tilkomst via parkeringsgarasjen,
samt fra kommunal kai. Bruk av kaien er begrenset gjennom bestemmelsene:
§23 Eksisterende kai har formål som fiskerikai. På kai er det kun lov til nyttekjøring til tilgrensende
bebyggelse så lenge det ikke er i konflikt med næringsutøvelse i fiskerihavnen. Det er ikke tillatt med
parkering på kai, kun av og pålessing.
Byggegrensen går i formålsgrensen.

Det vises for øvrig til planbeskrivelsens kapittel 4.19.
4.2.2.1: Planbestemmelsene stiller krav om 1 p-plass per fritidsbolig i eksisterende bygg og 0,5
p-plasser per naust innenfor felles parkeringsareal langs Søre Ferkingstadveg.
Administrasjonen har vurdert at parkering langs Søre Ferkingstadveg er greit, med snuplass
regulert ned mot kai. Innvendig parkering vil få adkomst via vei ned mot kai. Kommunalsjef
teknisk viser for øvrig til egen vurdering av pkt. 3.8.
4.4 Kommunalsjef teknisk viser til egen vurdering av pkt.3.8, samt planbeskrivelsens kapittel
4.14.
4.6: Kommunalsjef teknisk viser til planbeskrivelsens kapittel 4.11 og 4.16.
5.2
1. Henviser til planbeskrivelsens kapittel 19.
4. Økt belastning på Stavavegen fra kryss med Søre Ferkingstadveg opp til Fv. 47 i
forbindelse med foreliggende planforslag er vurdert til å være marginal i forhold til dagens
trafikk og er ikke vurdert som naturlig å innlemme i foreliggende planarbeid. Statens
vegvesen har ikke hatt merknader til dette forholdet. For øvrig viser kommunalsjef teknisk til
diskusjon omkring rekkefølgekrav til Søre Ferkingstaveg og svar på pkt. 3.8.
5. Viser til svar på uttalelsen fra Kystverket i forbindelse med offentlig ettersyn.
6. Kommunalsjef teknisk viser til planbeskrivelsen ROS-analyse pkt.7.
6. Kommunalsjef teknisk regner her med at det henvises til merknader som er innkommet i
forbindelse med offentlig ettersyn, som da ikke var med i planbeskrivelsen som ble utarbeidet
i forbindelse med 1.gangsbehandlingen. Det vises til foreliggende saksframlegg med
sammendrag og vurderinger av innkomne uttalelser og merknader som er innkommet i
forbindelse med både offentlig og utvidet offentlig ettersyn.
KONKLUSJON:
Kommunalsjef teknisk viser til foreliggende, revidert planforslag fra bolig til fritidsbolig, i sin
helhet.
29.01.19:
Foreliggende planforslag har vært gjennom en betydelig revidering etter at det var utlagt til
offentlig ettersyn, kommunalsjef teknisk viser i denne sammenheng til planforslaget i sin
helhet, saksframstillingen og vurdering av innkomne merknader i forbindelse med både
offentlig og utvidet offentlig ettersyn.
At vedlegget til planbestemmelsene ble glemt er noe som administrasjonen må ta på sin
kappe, og som er veldig beklagelig. Det påpekes at dette forholdet ble rettet opp gjennom
utvidet offentlig ettersyn, hvor også en større andel grunneiere ble varslet.

5. Borghild Lurane Tønnesen:

En av de viktigste årsakene til min reaksjon på byggeprosjektet, er at vi som nabo ikke har
mottatt nabovarsel. Vi er ikke nærmeste nabo, men blir kraftig berørt av dette. Terrassen på
vårt sjøhus/fritidsbolig, vil miste sol tidlig på dagen, og vil av den grunn miste sin funksjon.
Leilighetene som blir satt opp vil ruve over 14 meter i høyden, og ligger kun få meter fra
eiendommen vår. Det er også planlagt parkeringsanlegg under de leilighetene som tilstøter
vår eiendom. Uklart hvordan utbygger har planlagt innkjøring til dette. Ellers blir vi berørt av
trafikk og veiutvidelse, både etter og underveis i byggeperioden. Vi bruker sjøhuset ukentlig,
både som rekreasjon, avslapping, til sosiale og familiære sammenkomster og også faktisk til
soving etter nattarbeid.
Vi har etter at vi kjøpte sjøhuset i 2011 bidratt til å skape aktivitet og utvikling i havna. På
vårt initiativ ble det lagt vann og kloakkledning til alle sjøhusene på denne siden av havna,
og vi har vært positiv til all aktivitet og utbygging, bl.a. har vi støttet Ferkingstad Havtun
fullt ut. Det er derfor med undring og frustrasjon at vi tilfeldigvis får vite at Kong Ferking
har planlagt, bygging av høyhus på Ferkingstad havn. En ting er hva det gjør med havna rent
estetisk og kulturelt. En annen ting er hvordan vi som nabo blir dolket i ryggen. Ingen
mulighet til å komme med innsigelser, før det kommer brev fra Karmøy kommune med
beklagelse og ny frist fordi det er blitt gjort en saksbehandlingsfeil. Ja, det er viktig å opplyse
og legge ved plantegninger som viser høyden og omfanget av disse leilighetene. Grunneiere
og yrkesfiskere kan stilletiende ha godtatt dette, kanskje fordi det er blitt holdt tilbake
informasjon og reelle tegninger/bilder av hvor stor denne inngripen i ei nostalgisk og
gammel havn er. En allmenn oppfatning er at dette er en fiskerihavn, der fiskerne får utføre
arbeidet sitt når på døgnet de måtte ønske. Dette arbeidet kan fort komme i konflikt med
fastboende, som har rett på ro i nabolaget etter et gitt klokkeslett.
Vi har med hjerte for havneområdet på Ferkingstad, lydig og respektfullt, fikset og renovert
vårt sjøhus i tråd med resten av omgivelsene, både når det gjelder fargevalg og fasade. Vi får
nok heller aldri omregulert vår eiendom til boligformål, derfor taper den sin verdi i både
kroner og funksjon. Vi vurderer nå å selge, men som fritidsbolig uten sol og midt i et
bostedsområde, mister den sin verdi. For oss er dette trist og vanskelig. Jeg nevner også at i
underetasjen har vi godkjent forsamlingslokale @himsligt A/S. Der har vi arrangert konserter
og andre kulturelle tilstelninger. Vi vet at dette har blitt satt stor pris på av både bygdefolk og
tilreisende. For oss i himsligtfamilien nonprofitt, men vi har blitt rike på opplevelser. Vi har
også leid og lånt ut lokalet til selskaper, konfirmasjoner, kurs og ikke minst til den
nyetablerte Molinerdagen. Vi vet ikke hvordan nye naboer stiller seg til den type aktivitet i
nabolaget sitt.
Jeg ber om at dette prosjektet blir vurdert på nytt. Ihvertfall oppmoder jeg sterkt til at om det
skulle bli realisert, så bør det bli bygget i tråd med nåværende bebyggelse, både med tanke på
høyde og fasade. Det at det skal selges 10 separate naust under de 8 leilighetene, er grunnen
til at bygget blir så høyt. Her ser det ut som utbygger skal utnytte arealene maksimalt, noe
som går utover estetikk og utforming. Har det for eksempel vært befaring i området?
Håper at Karmøy kommune ser viktigheten av å bevare den unike plassen Ferkingstad er.
Karmøy som turistkommune blir en severdighet fattigere. Havna som kanskje er den mest
fotograferte på Karmøy, vil miste mye av sin sjarm. Tenker på alle cruisebåtturistbussene som
var nedom i fjor sommer. Jeg pratet med flere av turistene. Kanskje må vi se det utenfra hvor

unik den gamle sjøhusbebyggelsen er. De var allefall imponerte. Og når vi reiser ut i verden
selv, så er det de pittoreske landsbyene i Hellas og sjarmerende fiskerlandsbyene i Spania vi
lar oss begeistre av. Alt nytt er ikke godt nytt!
PS. Blir det bygget som planlagt så regner jeg med at vi, uten problemer, får tillatelse til å
bygge balkong/altan på framsiden av sjøhuset. Eller terrasse mot kaien. Vi mister som sagt
terrassen på sørvestsiden av huset.
Er det mulig å stille erstatningskrav i slike saker?
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå med
fritidsboliger og naust.
Vi kommenterer allikevel noen av innsigelsene her.
Når det gjelder nabovarsling har vi varslet alle som vi ble bedt om å varsle av Karmøy
kommune. Når det gjelder høyde og solforhold til naboeiendommen får en se på dette når
planene for fritidsboliger er detaljerte. Dette prosjektet ligger nordvest for Deres naust og vil
ikke endre solforholdene mye, og en må kunne påregne at det vil bli bygget på denne
eiendommen uansett. Når det gjelder eksisterende vei vil denne bli utbedret ihht.
rekkefølgekrav fra Karmøy kommune.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det har i forbindelse med planarbeidet, fra administrasjonens side, vært befaring.
Kommunalsjef teknisk viser for øvrig til egen vurdering av uttalelsen fra Karl Sigurd
Tønnesen.

6. John Olav Nessa:
Først vil jeg presisere at jeg ikke er i mot at det skal bygges på tomta som rommet
fiskebollefabrikken. Det er flott at det skal skje noe på en tomt som har stått mer eller mindre
ubrukt og har stort potensiale.
Viser til kommunens egen vurdering av havna som er oppført på A-lista, i teksten står
følgende: "Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn
påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo utgjør i dag»
Teksten sier altså at helheten har verdi og ikke detaljer eller hvert enkelt naust. Først vil jeg
stille spørsmål ved at nærmere 1/6 av bebyggelsen i havna kan utelates fra denne helheten.
Det planlagte boligkomplekset fremstår som èn stor bygningsmasse og vil bli svært
fremtredende i havna da den bryter tvert med eksisterende bebyggelse som er inspirert av
rorbuer, bygd av restmaterialer og lappet sammen med det man hadde for hånd, og hvor
hvert enkelt naust har en typologi hvor naustet «går helt ned» altså at naustdelen i mur
henger sammen med overbygget. Det plalagte prosjektet bryter denne typologien ved at det

legges en terrasse som overheng, noe som heller ikke tillates i resten av havna, som blir
liggende som et bånd. Det som bygges over muren henger ikke sammen med det under som i
resten av havna.
Bygget vil være synlig over eksiterende bygninger fra alle sider i havna og vil bli et
blikkfang. Dagens fiskebollefabrikk er ikke flott, men den underordner seg og stjeler ikke
blikket i havna. En naturtlig tilpasning ville være at den planlagte bebyggelsen underordnet
seg de eksisterende naustene i størrelse og uttrykk slik at den ikke blir fremtredende i havna.
Det omsøkte tiltaket bryter dessuten med kommuneplanens planbestemmelse pkt. 8.3 at
bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til boligformål.
Dette ble påpekt av Kystverket for å ivareta interessene til yrkesfiskerne i havna.
Kommunen står etter mitt syn ved et veiskille. Dersom utbyggingen tillates med planlagt
høyde vil være vanskelig å argumentere mot at det skal tillates for resten av havna. Faren for
presedens er stor. Det vil bli vanskelig å nekte nabonaustet å utvide til samme høyde.
Havna står i særstilling på Karmøy, det finnes ikke maken igjen på Karmøy, den brukes i
turistbrosjyrer og var med i innledningen til dokumentaren om Birgitte Tengs for å skildre
miljøet på Karmøy. Karmøy kommune har listet den på A-lista og det er enighet om verdien
havna har både estetisk og historisk. Disse verdiene trues av den planlagte utbyggingen i det
omfanget som foreligger nå.
Jeg oppfordrer dere å ta ansvar og gi motstand til prosjektet slik at det kan bli en berikelse i
stedet for å frarøve havna dens sjel og særpreg. I det minste må høyden reduseres og tilpasses
de eksisterende naustene. Gode prosjekter tåler, og blir bedre av motstand.
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn et nytt
reguleringsforslag nå med fritidsboliger og naust. Vi kommenterer allikevel noen av
innsigelsene her:
John Olav Nessa er i utgangspunktet positiv til at den ubrukte tomta nå blir bygd på. Han er
kritisk til utformingen av den nye bebyggelsen og at denne må tilpasses slik at den ikke blir
for fremtredende i forhold til eksisterende bebyggelse i havna. Det poengteres her at det
sendes inn til behandling et nytt forslag til reguleringsplan, nå med fritidsboliger og naust.
Dette forslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn der Dere alle har mulighet til å komme med
merknader/innsigelser.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til forslagstiller sin kommentar, samt egen vurdering av
uttalelser fra Tor Austad Nes, Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen (til utvidet
offentlig ettersyn) og Kystverket.

7. Albert Ferkingstad:

Driver som yrkesfisker og har base og store deler av landbaserte aktiviteter i to sjøhus og på
kaien med grense til den planlagte bebyggelsen. Med henvisning til uttalen fra kystverket,
poengteres de viktigste punktene for denne driften.
I arbeidet kan det ikke tas hensyn til krav om støybegrensning. Dersom prosjektet blir
fullført, må det være utbyggers ansvar å bekoste eventuelle støyforhindrende tiltak.
Fiskeyrket er ikke noe 8-4 jobb, men kan foregå til alle døgnets tider.
Forslagsstillers kommentar:
Ferkingstad havn er en fiskerihavn med det som naturlig fører med seg av støy og lukt. Dette
er behandlet i planen og igjennom bestemmelsene er utbygger pålagt å måle støynivå og
foreta nødvendige bygningstiltak som tilfresstiller dagens krav til støybegrensning. Det
poengteres videre at det må sendes inn til behandling et nytt forslag til reguleringsplan, nå
med fritidsboliger og naust. Dette forslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn der Dere har
mulighet til å komme med merknader eller innspill.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til forslagstillers kommentar og følgende planbestemmelser:
§ 17

Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er satt i T –
1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging. Støyberegning for veg og fiskerihavn med
dokumentasjon ihht. krav utføres i forbindelse med byggesøknad.

§23

Eksisterende kai har formål som fiskerikai. På kai er det kun lov til nyttekjøring til
tilgrensende bebyggelse så lenge det ikke er i konflikt med næringsutøvelse i fiskerihavnen.
Det er ikke tillatt med parkering på kai, kun av og pålessing.
Byggegrensen går i formålsgrensen.

8. Jacob Ferkingstad:
Ferkingstad havn er ei fiskeri havn. Det bør tas hensyn til at det foregår fiskerirelaterte jobber i
havnebassenget, som f.eks at det er støy ved nattestid og lukt kan forekomme og at det ikke
skal være til hinder for fiskere som skal utøve sitt arbeid i havnen. Er denne reg.plan sendt til
Fiskarlaget Vest og Fiskeridirektoratet siden dette er en fiskerihavn?
Forslagsstillers kommentar:
Ferkingstad havn er en fiskerihavn med det som naturlig fører med seg av støy og lukt. Dette
er behandlet i planen og igjennom bestemmelsene er utbygger pålagt å måle støynivå og
foreta nødvendige bygningstiltak som tilfresstiller dagens krav til støybegrensning. Det
poengteres videre at det må sendes inn til behandling et nytt forslag til reguleringsplan, nå
med fritidsboliger og naust. Dette forslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn der Dere har
mulighet til å komme med merknader eller innspill.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til egen vurdering av uttalelsen fra Jacob Ferkingstad.
Både Fiskarlaget Vest og Fiskeridirektoratet er varslet.

9. Elisabeth Thorheim og Bjørn Ove Ådland:
Vi har noen merknader/spørsmål til plan 1027 - Kong Ferking:








Vedrørende parkering: Vi reagerer på at Søre Ferkingstadveg skal benyttes som
gjesteparkering for inntil 4 stk biler. Vegen er smal og den er sterkt trafikkert, spesielt i
helgene og ved ekstra fint/dårlig vær. I turistsesongen fra april-oktober benyttes vegen
hyppig også av busser med cruisepassasjerer.
Hva er tenkt i forhold til tungtrafikk i byggeperiode? Hvilke tiltak blir iverksatt med tanke
på trafikksikkerhet for fastboende ( blant annet småbarnsfamilier ) ? Hvordan er den
tekniske planen for utforming av krysset mot fylkesvegen?
Høyden på boligene synes å være skjemmende i forhold til eksisterende bebyggelse.
Boligene vil ta utsikt fra omkringliggende hus samt at de vil ha en helt annen stil enn
resten av bygningene langs sjølinjen og havnen forøvrig.
Det ser ut til at boligene blir svært høye og vil ta vesentlig utsikt fra omkringliggende
bebyggelse.

Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn nytt
reguleringsforslag med fritidsboliger og naust.
Vi kommenterer allikevel noen av innsigelsene her.
Når det gjelder gjesteparkering med inntil 4 biler langs Søre Ferkingstadveg vil disse ligge
inne på eiendommen. Når det gjelder økt trafikk skyldes det nok ikke dette prosjektet
spesielt, men det fra Karmøy kommune lagt inn et rekkefølgekrav for Ferkingstad havtun der
Søre Ferkingstadveg skal oppgraderes inkl. veikryss mot fylkesveien og snuplass for buss. I
forbindelse med den godkjente planene for Ferkingstad Havtun er det at det skal utarbeides
tekniske planer for veikrysset mot fylkesveien. Når det gjelder trafikk ifbm. anleggsperioden
vil dette bli ivaretatt av utbygger med nødvendig sikring og HMS-planer. Når det gjelder
høyde på bygningene med hensyn til utsikt, solforhold m.m vil dette fremgå når en sender
inn til behandling et nytt forslag til reguleringsplan for fritidsboliger med naust. Dettte
forslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn der Dere har mulighet til å komme med
merknader/innsigelser.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
 Det er planlagt 6 parkeringsplasser i tilknytning til naustene langs Søre Ferkingstadveg,
på egen eiendom. I forhold til trafikkmengde viser kommunalsjef teknisk til egen
vurdering av pkt. 3.8 i merknaden fra Karl Sigurd Tønnesen.
 Kommunalsjef teknisk viser til forslagstillers kommentar, samt vurdering av pkt. 3.8 i
merknaden fr Karl Sigurd Tønnesen.
I forhold til de to siste punktene viser kommunalsjef teknisk til egen vurdering av uttalelser
fra Tor Austad Nes og Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen (til utvidet offentlig
ettersyn).

10. Geir Sigurd Ådland:
Nærmeste nabo til prosjektet.
Jeg har avgitt ca 1 meter av min eiendom på utsiden av hagegjerdet for å gi klaring på 4 meter
mellom min eiendom og sjøhusrekken.
Den meteren var gitt for prosjektet lengre ut ref Gunnar og Jens Tangen - Ferkingstad Havtun
At det nå planlegges permanente boliger og ytterligere 10 naust ved prosjekt Kong Ferking
gjør at jeg ser meg nødt til å be om en utsettelse.
En ting er at prosjekt Kong Ferking vil ta brorparten av utsikt fra min bolig og på det viset
sannsynlig redusere verdi. En annen, men viktigere sak, er at økning av trafikk til og fra anser
jeg som en øket risiko for mine barn.
Jeg er villig til å være med på å forhandle og se på muligheter til en løsning for et felles beste
både for vi som bor her og eventuelt nye naboer.
Som første steg hadde det vært fint å få tilsendt nabovarsel og plan av prosjektet i sin helhet.
Da spesielt med hvordan en tenker at sikkerheten ivaretas for oss som allerede bor der.
Andre steg kan f.eks være at vi får til en befaring hvor skarp og uoversiktlig sving som slutter
i min utkjørsel tas med i risikovurdering.
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn et nytt
reguleringsforslag nå med fritidsboliger og naust. Vi kommenterer allikevel noen av
innsigelsene her.
Geir Sigurd Ådland har gitt fra seg 1 m av sin eiendom ifbm. utbedring av Søre
Ferkingstadveg. Han er opptatt av trafikksikkerhet og økning i trafikken. Når det gjelder
trafikksikkerheten skal det legges frem en plan for oppgradering av Søre Ferkingstadveg mot
fylkesvegen. Dette er lagt inn som et rekkefølgekrav i den godkjente planen for Ferkingstad
Havtun. I forbindelse med oppgradering av veien vil det nødvendigvis være befaringer og
møter med oppsittere langs veien.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til egen vurdering av pkt. 3.8 i uttalelsen fra Karl Sigurd
Tønnesen, og påpeker at det nå planlegges fritidsboliger og naust, i stedet for tidligere
forslag om boligbebyggelse og naust/boder. Fritidsboliger vurderes til å gi en langt lavere
trafikkmengde enn boliger.
Foreliggende planforslag legger opp til en lavere byggehøyde enn planforslaget som var
utlagt til offentlig ettersyn.
Ådland er registrert som part i saken, og vil få et nytt planforslag til høring.

Med tanke på risikovurdering i forhold til svingen vises det til at dette forholdet er regulert i
gjeldende plan 1015 for Ferkingstad Havtun. I forbindelse med opparbeidelse av Søre
Ferkingstad veg skal det foreligge en teknisk plan for den kommunale vegen, samtidig som
Rogaland fylkeskommune skal godkjenne en teknisk plan for kryss mot fylkesvegen.
Grunnforhandlinger vil være en del av prosessen ved gjennomføring av prosjekter som har
rekkefølgekrav til vegen.

11. Nina Ådland:
Tanken om å oppgradera Ferkingstad Havn kan ein ikkje vera anna enn positiv til. MEN,når
det viser seg av planteikningane at ein er i ferd med å godkjenna 14 meter høge bustadhus,
midt i ei havn, då bør ein revurdera den planen.
Underteikna har lese gjennom planforslaget til Kong Ferking – plan 1027, og stiller seg
skeptisk til iverksetjing av planen. I planforslaget står det blant anna at området er lite
trafikkert, noko som er direkte usant. Dette veit eg, blant anna fordi eg til tider disponerar
rorbu i nærleiken, saman med barn, og det sterkt trafikkerte området pr i dag er vel ein av
grunnane til at rorbulivet kan vera nervepirrande i Ferkingstad Havn. Planen viser og til at
«bustadane skal best mogleg tilpassast til eksisterande bygninger…» (punkt 4.2.1) Å byggja
hus på over 14 meters høgde, ved sidan av eksisterande bygningar på rundt 5 - 6 meters
høgde, er det motsette av «best mogleg tilpassing».
Dette området er eit populært område for turgåarar. Estetikken og stemninga i området er i
fare der som Kong Ferking blir bygd på den måten som dette planforslaget viser.
Oppfordringa er å endra planane til det betre, og til det beste for eksisterande lokalmiljø. Ber
om at innspelet blir vurdert.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentar fra Nina Ådland er gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med
boliger. Planene er nå endret og vi mener å imøtekomme merknaden ved det nye
planforslaget er det er lagt vekt på estetikk og tilpasning til lokalt bygningsmiljø.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunalsjef teknisk viser til egen vurdering av pkt. 3.8 i uttalelsen fra Karl Sigurd
Tønnesen, samt egen vurdering av uttalelser fra Tor Austad Nes og Rogaland
fylkeskommune, kulturseksjonen (til utvidet offentlig ettersyn).
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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.

Bygninger og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a. Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Fritidsbebyggelse med
naust (FB/N1)
b. Lekeplass (o_LEK1)
c. Renovasjonsanlegg, f_R
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
a. Veg (o_V2 og f_V1)
b. Parkeringsplasser med bestemmelser (f_PB)
c. Kai (o_KAI1)
d. Annen veggrunn – grøntareal (AVG)
Hensynssoner (PBL §12-6)
a. Sikringssone – frisikt
b. Faresone – stormflo (H 320_1)
Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan
a. Bestemmelsesområde – Utforming, uteoppholdsareal(#1)
b. Bestemmelsesområde – Utforming, bygningsdeler/fasadeelementer
(#2)
Rekkefølgebestemmelser

I.

Hensikt med planen

§1

Hensikten med planen er å tilrettelegge for etablering av konsentrert
fritidsbebyggelse og naust med parkering. Planen legger opp til maks. 12
fritidsboliger og maks. 12 naust. Eksisterende bygning (1. etasje) nyttes til naust og
parkering.

II.

Fellesbestemmelser

§2

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

§3

Eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner ved gjennomføring av planen
skal straks varsles til Rogaland Fylkeskommune, og alt arbeid må stanses inntil
vedkommende myndighet har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminnre § 8,2. ledd.

§4

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse,
adkomstforhold, uteareal, lekeplasser samt kjøreveger og gangveger så langt det er
mulig. Områder som ikke følger disse prinsippene skal angis konkret som fravik i
søknad om tiltak. Situasjonsplan for uteområder skal ved byggesak vises i 1:200.

§5

Utbygging av kommunalteknisk anlegg som veg, lek, overvann/flomveg og vann- og
avløpsnett, skal kun skje i samsvar med godkjent teknisk plan for hele planområdet.
Ved utarbeidelse av teknisk plan skal brannvannskapasitet dokumenteres. Der
bebyggelse trenger forsterket brannvannskapasitet skal valgt løsning fremgå av
teknisk plan.

§6

Terrenghåndtering skal fremgå av teknisk plan.

§7

Ved evt. graving i grunn skal tiltaksplan for forurenset grunn godkjennes av
kommunen før igangsetting, jf. Forurensingsforskriften kap.2.

III.

Bygninger og anlegg (PBL § 12-5 nr.1)
a. Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Fritidsbebyggelse med naust, FB/N1

§8

I området BFR skal det oppføres maks 12 stk fritidsboliger og maks 12 stk naust med
tilhørende anlegg. Tillatt bebygd areal (% BYA) er 100%.

§9

Eksisterende 1. etasje skal nyttes til naust og parkeringsplasser.
Det skal avsettes 1 parkeringsplass pr. fritidsbolig innenfor formålet, min. 1 HCparkeringsplass. Innenfor formålet f_PB skal det avsettes 0,5 p-plasser pr. naust.
Naust skal ikke brukes til varig opphold. Naust skal kun brukes til lagring av utstyr
som ikke kan skades ved sjøvanninntrenging. Eksisterende og nye

bygningselementer skal utføres i materialer der sjøvannsinntregning ikke vil påføre
elementene skader. Alle elektriske insatllasjoner må være montert med god
sikkerhetsmargin over høyeste vannstand. Påvirkning fra fremtidig stormflo og
havstigningsnivå etter sikkerhetsklasse F2 skal dokumenteres ivaretatt. Det skal
utarbeides varslingsplan (ved ekstremvær skal rettighetshavere bli varslet i god tid
slik at en har rimelig god tid til å fjerne utstyr og biler fra 1.etasje). ifbm.
byggesøknad for naust og parkering.
Det er tillatt med trafo innenfor området.
§ 10

Naust skal ha en maks størrelse på 40 m2.
Fritidsboliger skal ha en maks størrelse på 80 m2.

§ 11

Maks byggehøyde fra kai settes til 9,0 m. Maks mønehøyde mot gnr. 22/150 skal være
7,7 m. Mønehøyder på øvrig bebyggelse skal variere mellom 7,7 m og 9,0 m.

§ 12

Takform skal være saltak med en takvinkel mellom 35 – 40 grader.

§ 13

Før søknad om rammetillatelse skal det foreligge en godkjent utendørsplan (1:200).
Denne planen skal vise:
- Bygningens plassering og utforming.
- Private og felles utendørs oppholdsarealer ihht. kommunal norm.
- Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem.
- Avkjørsel ihht. kommunal norm.
- Felles garasjeanlegg/parkeringsplassser og gjesteparkeringsplasser.
- Utforming av øvrig fellesareal som renovasjonspunkt (iht. kommunal norm).
- Beskrivelse av universell utforming (UU) og eventuelle avvik.

§ 14

Byggegrensen går i formålsgrensen, se § 27 for Bestemmelsesområde – Utforming,
bygningsdeler/fasadeelementer (#2).

§ 15

Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og
uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse, med
hensyn til utforming og material- og fargevalg. Det skal vurderes ulik farge og evt.
taktekking på de ulike delene av prosjektet for ytterligerer å forsterke effekten av de
ulike bygningskroppene.
o
o

Taktekking skal være tegl, skifer eller platetak med utgangpunkt i tradisjonen i
området (opprinnelig taktekking var eternittplater).
Kledning og vinduer skal være av tre.

o
o

Fargebruk skal variere mellom farger tradisjonelt brukt i området. (Rød, oker, brun,
hvit, grønn ifølge eldre foto) Evt. andre farger som passer i miljøet.
Takrenner i sink, aluminium eller alusink

§ 16

Fritidsdboligene skal ha soleksponert privat (skjermet terrasse/balkong på min. 8 m2
pr. enhet) og felles uteplass. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved
vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl. 15.

§ 17

Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de krav som er
satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging. Støyberegning for veg og
fiskerihavn med dokumentasjon ihht. krav utføres i forbindelse med byggesøknad.

b. Lekeplass, o_LEK1
§ 18

Eksisterende offentlige lekeplass o_LEK1 skal være nærlekeplass og opparbeides i
henhold til kommunalteknisk norm. Det må tas tilbørlig hensyn til Ferkingstad
gamle kirkested ved utforming av lekeplassen. Plan for lekeplass skal godkjennes i
forbindelse med teknisk plan.

c. Renovasjonsanlegg, f_R
§ 19

Det skal tilrettelegges renovasjonspunkt for oppstilling av avfallsbeholdere samt
innsamling av avfall med renovasjonsbil. Renovasjonspunkt skal være
inngjerdet/skjermet eller innebygget. Byggegrensen går i formålsgrensen, så langt
dette ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. Området skal opparbeides ihht.
Karmøy kommunes renovasjonsnorm.

IV.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
a. Veg, o_V2, f_V1

§ 20

Offentlig veg o_V2 skal opparbeides som snuhammer ihht. komunal norm.

§ 21

Felles veg f_V1 skal nyttes som veg for å sikre tilkomst til 1.etasje.

b. Parkeringsplasser med bestemmelser, f_PB
§ 22

Området skal nyttes til parkering og være felles for rettighetshavere av naust
innenfor planormådet.

c. Kai, o_KAI1
§23

Eksisterende kai har formål som fiskerikai. På kai er det kun lov til nyttekjøring til
tilgrensende bebyggelse så lenge det ikke er i konflikt med næringsutøvelse i
fiskerihavnen. Det er ikke tillatt med parkering på kai, kun av og pålessing.
Byggegrensen går i formålsgrensen.

d. Annen veggrunn – grøntareal, AVG
§ 23

Området skal plantes enten med plen eller busker. Området skal disponeres og
vedlikeholdes av rettighetshavere i området.

V.

Hensynssoner (PBL §12-6)
a. Sikringssone – frisikt, H 140

§ 25

Frisiktsoner skal anlegges samtidig med veganlegget for øvrig. I firsiktsoner skal det
være frisikt ned til en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegere planum.

b. Sikringssone – flomfare, H 320_1
§ 26

H320_1 er faresone for stormflo, havstigning og bølgepåslag, +2,2 meter over
middelvann.
Bygg må ha sikkerhets klasse F2 og utformes i tråd med § 9.

VI.

Andre juridiske flater, linjer og punkt i reguleringsplan

a. Bestemmelsesområde – Utforming, uteoppholdsareal(#1)
§ 27

Felles uteoppholdsareal, markert med bestemmelsesområde # 1, skal ligge på taket
av 1.etasje og skal opparbeides før det gis brukstillatelse for fritidsboligene.
Uteoppholdsareal skal utformes ihht. kommunalteknisk norm og godkjennes i
forbindelse med utendørsplan ihht. § 13.

b. Bestemmelsesområde – Utforming, bygningsdeler/fasadeelementer (#2)
§ 28

I bestemmelsesområde merket #2 skal det være rom for å detaljere/utforme fasaden
over 1.etasje mot sjø ved å kunne legge bygningsdeler eller fasadeelementer noe
utover dagens fasade for eksisterende bygning. Hoveddelen av fasaden for nybygget
skal allikevel følge byggelinjen for tilgrensende bebyggelse i sørøst.

VII. Rekkefølgebestemmelser
§ 29

Lekeplass skal opparbeides samtidig med utbyggingen og ferdigstilles før
bebyggelsen tas i bruk.

§ 30

Det skal opparbeides snuplass i kryss mellom Søre Ferkingstadveg og veg ned til kai
før bebyggelse til nytt formål tas i bruk.

§ 31

Fellesområder og teknisk anlegg må være ferdig utbygd før bebyggelsen tas i bruk.
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Forord
Planframlegget blir fremmet som ny reguleringsplan etter Lov om planlegging og
byggesaksbehandling §12-3, detaljplan. Kong Ferking AS v/ Martin Dahl er tiltakshaver.
Procon AS har vært engasjert av tiltakshaver til å utarbeide planen.
Sentrale personer i planarbeidet er Marte Aarak, Yvonne Løvseth og Bergitte Hatteland
Flatebø fra Karmøy kommune, Randi Huseby og Kjell G. Ekornrud fra PROCON A/S.
Reguleringsplanen omfatter følgende dokument:
1. Reguleringsplankart
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse (dette dokumentet)
Dokument 1-2 er juridiske dokument og skal utfylle hverandre
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Kapittel 1: Bakgrunn for og formålet med planarbeidet

Kong Ferking AS v/ Martin Dahl er tiltakshaver av planarbeidet, han har engasjert PROCON
AS til å utarbeide reguleringsplan. Karmøy kommune er planstyremakt og har ansvar for
den formelle behandlingen av planen.

Planområdet er ca. 1,9 da, bestående av eksisterende fabrikkbygning og tomten rundt (gnr/
bnr 22/214 og 212), inkl. langsliggende kommunale kai og adkomst til denne, samt areal for
lekeplass på gnr/bnr 22/196 (kommunal).

Bakgrunn for planen er at tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for etablering av konsentrert
fritidsbebyggelse og naust med parkering. Planen legger opp til 12 fritidsboliger og ca. 12
naust. Eksisterende bygning nyttes til naust og parkering.

Kommunen har vurdert planarbeidet til ikke å innebære krav til utarbeiding av
planprogram og konsekvensutredning. ihht. Plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 4-2.

Kong Ferking AS står som eier av gnr. 22 bnr 212, 214.

Kapittel 2: Planprosessen

Grunneiere i nærheten samt viktige offentlige etater ble varslet skriftlig om oppstart av
planarbeidet. I tillegg ble oppstart av planarbeidet kunngjort i Karmøynytt og på
www.karmoy.kommune.no ifbm. krav i PBL til digital kunngjøring. Innkomne uttalelser og
kommentarer i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid er vurdert, og i størst
mulig grad hensyntatt. Frist for innspill var satt til 03.03.2017. Avgrensing av planområdet
slik det ble meldt under oppstart går fram av figuren under.

Merknader som kom inn til varsel om oppstart:
1.
2.
3.
4.
5.

Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdeling .................20.02.17
Statens vegvesen, Rogaland vegkontor .............................02.03.17
Riksantikvaren.......................................................................17.03.17
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen ..................20.03.17
Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen.......07.03.17

Planforslaget ble behandlet av hovedutvalg teknisk og miljø 1.gang i møte den 09.11.17 - sak
159/17 og følgende vedtak ble fattet:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til reguleringsplan for Kong
Ferking datert 09.11.17 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 17.01.18.
I denne utleggelsen manglet et vedlegg til planbestemmelsene. Denne mangelen medførte at
planforslaget måtte legges ut til nytt offentlig ettersyn. I denne sammenheng konkluderte
kommunen også med å sende ut et bredere varsel (til alle som ligger til Ferkingstad havn,
ikke bare de som ligger innenfor eller grenser til planområdet), ettersom det hadde vært
etterspurt varsling fra grunneiere omkring planområdet. Planforslaget ble utlagt til nytt,
utvidet offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 30.01.19.
Merknader som kom inn til planforslaget som var utlagt til offentlig ettersyn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rogaland Fylkeskommune, kultur…..…05.01, 02.11 og 16.11.18
Karmsund Havn IKS ............................................................11.01.18
Kystverket Vest. ....................................................................04.01.18
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ........11.12.17
Fiskeridirektoratet.................................................................01.12.17
Haugaland Kraft ...................................................................30.11.17
Direktoratet for mineralforvaltning ...................................30.11.17
Fylkesmannen i Rogaland ...................................................27.11.17

Merknader som kom inn til planforslaget som var utlagt til utvidet offentlig ettersyn:
A. Uttalelser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen…11.01. og 30.01.19
Kystverket Vest. ....................................................................17.01.19
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen ........08.01.19
Fiskeridirektoratet.................................................................30.01.19
Fiskarlaget Vest .....................................................................04.02.19
Fylkesmannen i Rogaland ...................................................11.01.19

B. Private merknader:
1. Tor Austad Nes .....................................................................21.01.19
2. Novaform på vegne av Kong Ferking AS v M. Dahl.......23.01.19
3. Ann-Esther Liknes ................................................................29.01.19
4. Karl Sigurd Tønnesen……………………..……29.01. og 30.01.19
5. Borghild Lurane Tønnesen ..................................................29.01.19
6. John Olav Nessa ....................................................................31.01.19
7. Albert Ferkingstad ................................................................29.01.19
8. Jacob Ferkingstad ..................................................................30.01.19
9. Elisabeth Thorheim og Bjørn Ove Ådland ........................29.01.19
10. Geir Sigurd Ådland ..............................................................30.01.19

11. Nina Ådland ..........................................................................30.01.19
Forslagsstillers merknadsbehandling i forbindelse med både oppstartsvarsel, offentlig
ettersyn utvidet offentlig ettersyn fremgår av kapittel 7.

Avgrensing av planområdet slik det ble meldt ved oppstart

Plankartet som var 1.gangsbehandlet

I oversikten nedenfor er aktivitetene for planprosessen satt opp i kronologisk rekkefølge:
-

Oppstartsmøte regulering bolig
Oversendte reguleringsplanforslaget bolig
Justeringer sendt til Karmøy kommune

-

Planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn

3. november 2016
11. august 2017
26. september 2017
17. oktober 2017
19. oktober 2017
27. november 2017

-

Krav om lekeplass

2. mars 2018

-

Krav om utgraving(kulturminner), lekeplass
bestilte utgraving

-

5. oktober 2018

Fylkeskommunen skulle grave
31. oktober 2018
Fylkeskommunen trekte krav om graving
2. og 16. november 2018
Utvidet offentlig ettersyn da Karmøy kommune
hadde glemt å legge ved tegninger
21. desember 2018
Stoppet reguleringssak bolig
14. februar 2019
(for bakgrunn se kapittel 3.2 Kommunale planer, Kommuneplanens arealdel)
Oppstartsmøte regulering fritidsbolig

26. april 2019

Kapittel 3: Planstatus:
3.1 Reguleringsplaner
Planområdet er uregulert. En må derfor regulere planområdet før en kan gå videre med
utbyggingsplanen.
Tilgrensende plan nr. 1015 – Ferkingstad Havtun vest for planområdet er godkjent med 23
fritidsboliger. Denne reguleringsplanen omfatter også opparbeidelse/utbedring av Søre
Ferkingstadveg fra Havtun frem til Stavavegen. I plan nr. 1015 for Havtun inngår også
opparbeidelse/utbedring av krysset mellom Søre Ferkingstadveg og Stavavegen.

3.2 Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel:
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til blandet formål, samt noe område til
LNF (lekeplassen).
I forbindelse med foreliggende planarbeid har kommunen blitt gjort oppmerksom på
bestemmelsen for blandet formål i kommuneplanens arealdel, hvor det viser seg at i
kommuneplanen som ble vedtatt ikke åpnes for bolig i Ferkingstad havn. I kommuneplanen
som ble vedtatt i kommunestyret var teksten i planbestemmelsene slik:

8.3 Bestemmelser knyttet til byggeområde for blandet formål
a. Innenfor områder vist til blandet formål, kan det oppføres bygninger med funksjon som naust,
bolig, fritidsbolig eller kontor i kombinasjon eller i bygninger med bare ett bruksformål.
Bygninger for næringsvirksomhet og kulturelle formål kan oppføres når de etter kommunens
skjønn ikke er til sjenanse for omgivelsene. Bygninger innenfor området for blandet formål ved
Ferkingstad havn, kan ikke nyttes til boligformål.
I teksten som har ligget i kommuneplanens bestemmelser, den versjonen som har vært brukt
siden vedtaket, har ikke siste setning vært med. Dette er noe kommunen finner veldig
beklagelig (med tanke på at foreliggende planarbeid var igangsatt med tanke på
boligbebyggelse), da den bestemmelsen som ble vedtatt er den gjeldende. På denne
bakgrunn har administrasjonen i forbindelse med foreliggende planarbeid informert om at
kommunestyrets vedtak vil følges opp, og tiltakshaver har i denne forbindelse gått fra å
planlegge boligbebyggelse til å legge til rette for fritidsbebyggelse.
Kommuneplanens bestemmelser ble korrigert 19.02.19, hvor siste setning angående
Ferkingstad havn ble innarbeidet.

Utsnitt fra kommuneplan

Kulturminneplan:
I kommunens kulturminneplan er Ferkingstad havn listet som A-objekt (Områder som bør
reguleres til bevaring) og beskrevet slik:

Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn påbegynt i
1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikke bygningsdetaljene som
er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo utgjør i dag.
Det er ønskelig at disse objektene og områdene reguleres til bevaring med hensynssone jf.
plan- og bygningslovens §12-6. Dersom de faller inn under et område eller ligger i nær
tilknytning til et område det skal utarbeides reguleringsplan for, skal de inkluderes og
reguleres med hensynssone.
Området som planen for Kong Ferking omfatter ligger utenfor A-området (se illustrasjon
under). Kommuneantikvaren har vært involvert i forbindelse med planarbeidet og Rogaland
fylkeskommune, ved kulturarvseksjonen er varslingspart.

Illustrasjon over Ferkingstad havn som viser A-områder for kulturminnemerker i kommuneplanen.

3.3 Overodnede planer
I fylkesdelplan for universell utforming er det en overordnet målsetting at universell
utforming skal være førende strategi i all fysisk planlegging. Bestemmelser med krav om
universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner der dette er relevant.

I FINK er fiskerihavna ved planområdet omtalt som fiskerihavn frå 1900-tallet, noe en må
hensynta i planarbeidet.

Kapittel 4: Beskrivelse av planområdet og planforslaget
4.1 Plassering og størrelse på planområdet

Ortofoto - Ferkingstad havn

Planområdet ligger i Ferkingstad havn på Ferkingstad. Solrik plassering med hovedutsikt ut
mot havnebassenget. Planområdet med parkering er ca 1,9 daa. I tillegg kommer lekeplass
på 1,19 daa.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende areals arealbruk
Planområdet som tilsvarer tomten med et areal på 1,9 daa består i dag av en bygning på
1000 m2 med et mindre tomteareal rundt bygget inntil nabogrenser. Lokalene er brukt som
produksjonslokaler/ lager i forbindelse med produksjon av fiskemat. Det er nå ingen
produksjon i bygget, og det står tomt. Bygget er oppført i 1985 og er et betongbygg i en
etasje med flatt tak. Takkonstruksjonen består av et solid betongdekke som er tekket med
papp.
Bebyggelsen i havnen er i hovedsak driftsbygninger for fiske og lignende, samt noen
fritidsbygg. Søre Ferkingstadveg ligger langs sørsiden av planlagt bebyggelse, kommunal
kai langs nordsiden, adkomst til kaien i nordvest og eksisterende bebyggelse i sørøst.

4.3 Plassens karakter
Plassens karakter fremstår i dag som en god båthavn skjermet mot havet med to moloer og
havneområdet består i dag av private naust som i hovedsak blir benyttet til fritid/
hobbyfiske, noen nedlagte produksjonslokaler og i nærområdet er det ført opp mange
boliger. Det foreligger også planer om en større utbygging av fritidsboliger etter en godkjent
reguleringsplan, Ferkingstad Havtun, som vil ligge nordvest for planområdet.

4.4 Kulturminner

Planområdet ligger like ved sti/turvegen til Fishermen`s memorial, og har et omliggende
viktig kulturlandskap.
Store deler av Ferkingstad havn er i kommuneplanen for kulturminner markert som Aområde. A-område er inkludert den gamle moloen, havnebassenget og naustbebyggelsen fra
1960 – tallet. Planområdet ligger utenfor A-området.
Kommunens LNF-kartlegging sier at området på Ferkingstad inneholder mange spor etter
tidligere tider, og kan med rette kalles et historisk landskap. Området inneholder et
mangfold av ulike kulturlandskapselementer med både fornminner og nyere tids
kulturminner.

4.5 Naturmangfold loven
I følge naturbase.no, er det ikke kjent nasjonalt eller lokalt viktige naturtyper på
planområdet.
Det er registert følgende truede fuglearter ved molo: Alke, teist, vipe, storspove, hettemåke,
krykkje, makrellterne, havhest, lappspurv og svartrødstjert.
Disse er registrert på utside av molo, tiltaket skal ikke gjøre endringer på dette området.

4.6 Strandsone
Kommunal kai langs eksisterende fabrikkbygning er innlemmet i planområdet (reguleres til
offentlig kai), kaien er åpen for fri ferdsel, med mulighet for lossing e.l. i forbindelse med
tidligere fabrikk og fremtidige naust.
Gjelder alle planer i 100-metersbelte til sjø.(jf. plan- og bygningsloven §1 – 8)
Bygninger ved sjø skal ha laveste gulvnivå på en sikker kotehøyde hvor det ikke kan
forekomme sjøvannsinntrenging.
Unntatt fra dette er bygningsarealer der sjøvannsinntregning ikke vil påføre bygningen
skader(kommuneplanens § 5.12)
Kfr. også punkt 4.20 Stormflo og havstigning samt punkt 4.21 Bølgepåvirkning.

4.7 Landbruk
Planområdet kommer ikke innenfor området avsatt til LNF i kommuneplanen.

4.8 Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)
Tilstøtende område vest for planområdet er et kulturlandskap som i hovedsak består av
småkuperte områder med beiter og fjellknauser.
Ferkingstad havn og Ferkingstadområdet generelt inngår i kulturlandskapsområdet K1-3:
Syre, Risdal og Høgahåland + Kysttrekningen fra Vikra til Liknes i kommunens LNFkartlegging.
Området like sør – vest for Ferkingstad havn har mange funn og kulturminner fra romertid
– folkevandringstid og merovingertid/ tidlig vikingtid. Det er ikke gjort arkelologiske
utgravninger, kun aldersbestemmelser. Området har stort potensiale for nye funn.

4.9 Barn og unge, friluftsliv/ grønne interesser
I plan og bygningsloven av 2008 er krav til ivaretakelse av barn og unge sine interesser i
planleggingen styrket. Alle reguleringsplaner skal etter loven ta hensyn til barn og unge i sin
planlegging og må legge til rette for gode bomiljø og gode oppvekst og levevilkår.

Det er lagt opp til nærlekeplass på 1,2 daa og felles uteoppholdsareal på ca 340m2. Krav til
nærlekeplass er iht. kommunal norm 20 m2 per enhet (20x12=240 m2), mens kravet til felles
uteopphold er 30 m2 per enhet (12x30=360). Felles uteoppholdsareal blir liggende på taket
av eksisterende bygg (bestemmelsesområde #1), langs sørsiden av fritidsbebyggelsen. Krav
iht. normen anses som tilnærmet dekket med tanke på uteoppholdsareal da planforslaget
legger opp til maks 12 enheter.
Krav til lekeplass dekkes gjennom regulering av kommunal lekeplass på gnr/bnr 22/196, ca.
180 meter sørøst for planlagt bebyggelse (kommunal norm sier at avstand til nærlekeplass
ikke bør overstige 200 meter). Dermed sikres arealet gjennom reguleringen i tillegg til at det
settes krav om plan og opparbeidelse iht. norm i forbindelse med planlagt utbygging.
Adkomst til lekeplassen blir via Søre Ferkingstadveg på de første 120 meterene frem til kryss
med fylkesvegen og så videre ca. 60 meter langs fylkesvegen. Søre Ferkingstadveg med
kryss til fylkesvegen er regulert i tilgrensende plan 1015 Ferkingstad Havtun, vedtatt
19.12.16.
Areal for lek og uteopphold skal ha gode solforhold, tilfresstillende støyforhold og være
skjermet mot trafikk og forurensing.
Utenom dette er det kort veg til Stavasanden, og Ferkingstad stadion med fotballbane.
Området har god tilgang på nærliggande natur- og friluftsområder. En vurderer området til
og ha meget god tilgang på nærliggande leke og oppholdsareal året rundt, og vurderer at
området tilfredstiller barn og unge sine interesser på en god måte.

4.10 Eksisterende virksomhet i området
Det er registrert flere driftsbygninger for fiske i området. I tillegg blir ett av byggene nyttet
som forsamlingslokale/ fritidsbolig og blir brukt til kulturformidling, utleie og overnatting.

4.11 Vann og avløp
Det er et kommunalt nett for vann og spillvann innen planområdet. Vann og avløp er
planlagt tilkoblet kommunalt nett. Overvann vil bli ført til sjø.
Det er lagt privat pumpeledning PE 90 fra tilkoblingspunktet for avløp fram til planområdet.
Vannledningen ligger helt fram til bebyggelsen og har en dimensjon på 150mm, som sikrer
brannvann. Avløp må ha slamavskiller og kobles til kommunal 250 mm avløpsledning.
VAR avdelingen i Karmøy kommune har dokumentert at brannvannsdekningen for
planområdet er 50l/s som er tilgjengelig til brannslokking.

4.12 Type bebyggelse og adkomst
Prosjektet føres opp som fritidsboliger og naust. Formen og volum på bygningen i terrenget
og bygningens totale areal sikrer gode og tilstrekkelige ute-oppholdsarealer, samt ivaretar
forholdet til omgivelsene.

Fritidsboligene føres opp som et påbygg på eksisterende bygning som er et tidligere
næringsbygg i betong der betongdekket er tekket med asfaltpapp. Eksisterende bygning blir
en underetasje i prosjektet, med gulv i nivå med eksisterende kommunale kai, hvor det er
planlagt naust (sjøboder) samt innvendig parkering. Det er planlagt tilkomst fra P-etasje til
uteområdet på 1. etasjeplan (fra Søre Ferkingstadveg) med innebygd betongtrapp. Det
etableres universelt utformet rampe mellom fritidsboligenes felles uteområde til Søre
Ferkingstadveg.
Naustene er planlagt med et areal på ca. 20 – 30 m2 og vil bli brukt som sjøbod/lager for
utstyr til båt, fiskeutstyr m.m. Mindre båter på 12 – 14 fot kan også vinterlagres her, men de
fleste båtene som nyttes til fritidsfiske utenfor Ferkingstad havn er noe større. Det er tenkt
tilkomst til naustene både fra kaiside og fra P-etasje.
Det planlegges i utgangspunktet at fritidsboligene skal få tilbud om naust, men det er også
aktuelt å leie/selge naust til andre. Denne fordelingen vil bli klarlagt etter nærmere
vurdering av interresse og behov.

4.13 Estetikk/ arkitektonisk utforming
Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom.
Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omkringliggende bebyggelse, med hensyn til
utforming og material, og fargevalg. Bebyggelsen sin plassering, utforming og materialbruk
skal gi et helhetlig inntrykk.
Den nye bebyggelsen skal danne et endepunkt til sjøhusrekken og danne en klynge. Denne
kan variere i høyde og størrelse på bygningskropp, variasjoner i takvinkler osv. Høyde på
bygningene skal tilpasses det omkringliggende miljøet. Dette oppnås ved å trappe ned
høydene i overgang til den eksisterende bebyggelsen. Inspirasjonen er tatt fra det
eksisterende kystmiljøet, men vil være et nytt innslag som komplementerer dette, uten å
være kopi av det gamle. Tre hovedelementer fra nærområdet kan gjøres fast: Hovedmøneretning, materialvalg og vindu-/dør størrelse. Kledning og vindu vil bli utført i tre og
takrenner og nedløp i aluminium eller sink. Det bør være inntil 3 farger på bygningene.
Kommuneantikvaren i Karmøy anbefaler at bruken av farger bør preges av opprinnelig
naustbebyggelse i Ferkingstad hamn. Eldre bilder viser at fargene hvit, rød, grønn oker og
brun er benyttet. Det er tenkt å bruke taktekking av tegl, skifer eller platetak med
utgangspunkt i tradisjonene i området, og det bør vurderes å ha ulik taktekking på ulike
deler av prosjektet for ytterlige å forsterke effekten av at dette er ulike bygningskropper.

4.14 Trafikkforhold
Søre Ferkingstadveg er regulert i forbindelse med reguleringsplan 1015 Ferkingstad Havtun
(23 nye fritidsboliger), og tjener i dag som adkomstveg for besøkende til kaiområdet, for
turistbusser med besøkende til Fishermen’s Memorial, for næringsdrivende på kaiområdet
og nå også for nye fritidsboliger.
Det er satt rekkefølgekrav til Ferkingstad Havtun, om opparbeidelse av regulert veg og
snuplass for turistbusser.

Det nye planforslaget for Kong Ferking gjelder for en eiendom som allerede har sin
rettmessige adkomst i henhold til Pbl. §18.1. Kong Ferking foreslås regulert med inntil 12
fritidsboliger + naust. Det legges til grunn at dette innebærer en så marginal trafikkøkning at
krav om opparbeidelse (rekkefølgekrav) ikke vil stå i rimelig forhold til tiltakets
størrelse/belastning. I tillegg er dagens standard på adkomstvegen relativ bra og
trafikkmengden forholdsvis beskjeden. Bruk av utbyggingsavtale bør eventuelt vurderes for
å jevne ut byrdefordeling.

4.15 Universell tilgjengelighet
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan og bygningsloven. I §1-1 heter det
seg at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til
det enkelte byggetiltak.
Det er innarbeidet i planbestemmelsane at:
§4

Prinsipper om universell utforming skal inngå i planlegging av bebyggelse, adkomstforhold,
uteareal, lekeplasser samt kjøreveger og gangveger så langt det er mulig. Områder som ikke
følger disse prinsippene skal angis konkret som fravik i søknad om tiltak. Situasjonsplan for
uteområder skal ved byggesak vises i 1:200.

4.16 Teknisk infrastruktur
Tilkomst:
Det etableres god tilkomst med tilfredsstillende siktforhold i kryss.
Strømtilkobling:
Det er trafo i eksisterende bygning. Evt. oppgradering/flytting vurderes av Haugaland kraft.
Vann og avløp:
Det er vedlagt skisse til teknisk plan.
Endelig teknisk plan vil bli innsendt ifbm. søknad om rammetillatelse. Hovedvannledning
med dimensjon Ø 150 mm ligger i Søre Ferkingstadveg. Det etableres stikkledning til
byggeprosjektet ved hjelp av anborring. Det dokumenteres tilstrekkelig
brannvannskapasitet.
Overvann:
Det etableres overvannsledninger rundt bygget for å ta takvann og overflatevann for øvrig.
Overvannsledningen føres til sjø.
Spillvann:
Pumpeledning som er tilkoblet kommunalt nett er lagt helt frem til tomten. Det etableres
pumpestasjon for prosjektet som kobles til eksisterende pumpeledning. Pumpekum må
sikres mot sjøvannsinntrenging.

4.17 Grunnforhold
Eksisterende betongbygning skal være fundamentert på fjell/ sprengsteinsfylling på fjell.
Bygningen er oppført i solide betongkonstruksjoner. Opprinnelige tegninger viser planlagt
bygning med to etasjer over eksisterende betongdekke. Det er ingen synlige sprekker eller
riss grunnet svikt i undergrunnen som setninger og lignende. Det er vurdert at opptredende
tilleggsbelastninger på eksisterende fundamenter fra et påbygg ligger innenfor tillatt
belastning på eksisterende grunnforhold.

4.18 Tilstand eksisterende bygning
Bygningen er oppført i bærende betongkonstruksjoner med plasstøpte fundamenter, søyler
og vegger til fjell. Videre er eksisterende tak ført opp med betongdragere og prefabrikerte
dekkeelementer. Eksisterernde konstruksjoner fremstår uten skader som skulle redusere
dens kapasitet, og i forbindelse med videre detaljprosjektering av påbygget vil eksisterende
konstruksjoners sikkerhet bli dokumentert.

4.19 Eksisterende kai
Kystverket utførte en tilstansdregistrering av Ferkingstad fiskerikai i 2013.
Tilstandsregistreringen er basert på NS3424 «Tilstandsanalyse for byggverk», og er utført
etter «nivå 1» der registreringene er basert på visuell observasjon av tilgjengelige overflater.
Kaimurene rundt havna er bygd som fyllingskai med murt fundament. Grunnforholdene
rundt havna er fjell. I tilstandsregistreringen er det gjort følgende teknisk vurdering av
kaiside E kaifront mot vest:
Fyllingskaia er i brukbar stand – hele konstruksjonene gis tilstandsgrad 1. Kaien står bra, bare mindre
sprekker i dekke og slitasje i overflater. Landfest mot private sjøhus er skadet/har setninger. Kailister
og fortøyningsfester er sterkt svekket av rust. For at kaien skal oppnå antatt referansetilstand fra
byggeår bør følgende konstruksjonselementer utbedres:
-

Skade i «landfeste» mot bakfyllinger og asfalt/betongdekker mot private sjøhus
Kailister og fortøyningslister
Informasjonstavle om allmenningskai

Ut fra tilstandsregistreringen utført av Kystverket i 2013 er kaiområdet som omfattes av
denne reguleringsplanen i god stand. I forbindelse med senere byggesøknad for prosjektet
vil prosjekterende som søker om ansvarsrett for geoteknikk og konstruksjonssikkerhet være
ansvarlig for å dokumentere alle forhold ifbm. fundamentering av nybygget. I dette tilfellet
er eksisterende bygning fundamentert til fjell og har dermed ingen påvirkning på
kaikonstruksjonen. Når det gjelder trafikk i anleggsfasen må en følge tillatte akseltrykk på
kaien.

4.20 Stormflo og havstigning
Her på kysten må vi forberede oss på høyere havnivå i fremtiden. Dette medfører at
stormflo og bølgepåvirkning vil kunne medføre større oversvømmelser i fremtiden.
Stormflo opptrer når en har lavtrykk og kraftig vind som presser vannet inn mot kysten.
Sammenfaller dette også med en springperiode der tidevannet er høyere på grunn av
kreftene fra måne og sol virker i samme retning vil en få ekstra høy vannstand.
I veilederen fra DSB om havnivåstigning og stormflo er det utarbeidet tabeller for
kystkommunene som oppgir stormflotall og havnivåstigning inkl. anbefalt klimapåslag. For
kommunal planlegging anbafales å bruke middelverdien i tabellen.
Sikkerhetsklasse F2 nyttes for planforslaget, som omfatter de fleste byggverk beregnet for
personopphold. Her opererer en med en årlig sannsynlighet på 1/200.
Beregner her stormflo og havnivåstigning for Karmøy kommune, Kopervik.
Sikkerhetsklasse 2:

- Stormflo(middelverdi) for 200 års returnivå: 115 cm
- Havstigning(95 persentiler/ klimapåslag):
- Endring pga. kartgrunnlag NN2000:
Sum beregnet stormflo og havnivåstigning:

80 cm
-

8 cm
187 cm

I planforslaget ligger eksisterende kai på kote +1,0 og gulv i naust på ca. + 1,3.
Dette medfører at det vil få en oversvømmelse på ca. 50 – 60 cm over gulv. Konsekvensene
og avbøtende tiltak for ovennevnte er behandlet i ROS-analysen.
Drøfter her videre planmessige tiltak for å imøtekomme beregnet stormflo og
havnivåstigning. Som tidligere nevnt vil eksisterende bygning som har et gulvnivå på ca.
kote + 1,3 bli oversvømmet ca. 60 cm over gulvet.
Denne etasjen er og vil bli utført i betongkonstruksjoner som skal tåle påkjenningen av
sjøvann i perioder. For naustene må en påregne at utstyr lagres på en slik måte at det ikke
skades ved oversvømmelse. Kun utstyr som tåler sjøvann lagres direkte på gulv. Alle
elektriske installasjoner må være montert med god sikker-hetsmargin over høyeste
vannstand (flomnivå). Ved ekstremvær som stormflo og bølgepåvirkning skal alle i
bygningen bli varslet i god tid slik at en har rimelig god tid til å fjerne utstyr og biler fra
parkeringshallen. Det skal etableres varsling til alle i sameiet via SMS og mail. Hver eier
lagrer utstyr og biler på eget ansvar og er selv ansvarlig for å flytte/fjerne utstyr og biler ved
ekstremvær. Det er derfor ikke nødvendig med spesielle tiltak som heving av byggegrunn
eller tilkomstveier.
Gulv i fritidsboliger vil ligge ca. 2,5 m over flomnivå.

Ferkingstad havn - Oversvømte områder ved 200-års stormflo i 2090

4.21 Bølgepåvirkning
Bygningen ligger inne i havnebassenget og er skjermet av to moloer. Dette medfører at
bølgepåvirkningen er liten, men med vind fra nord-vest kan det oppstå en del drag også
inne i havnebassenget. Mener allikevel at valgt sikkerhetsklasse 2 med 200 års returperiode
med en samlet vannstand stigning på 187 cm også her ligger inne med og ivaretar risikoen
for sammenfallende bølgepåvirkning.
Om en i tillegg til stormflo, havstigning med klimapåslag også skal medta sammenfallende
bølgepåvirkning fra drag (dønning) inne i havnebassenget vil dette beregningsmessig gi et
tillegg vannstandsstigningen på halve bølgehøyden i draget.
Om en antar en bølgehøyde på 60 cm med svært lang bølgelengde vil dette gi et tillegg på 30
cm på samlet vannstandsstigning. Dette vil teoretisk gi en oversvømmelse opp 80 – 90 cm
over gulv i sjøbodene og parkering.

4.22 Støyforhold og lukt
Støy kan defineres som uønsket lyd og det er store individuelle variasjoner i hva som kan
oppfattes som støy og hvilket lydnivå som er kritisk.
Det forventes noe økt trafikkmengde på grunn av tiltakene i planen. Eksisterende
støysituasjon forblir uendret.
Havna er fiskerihavn. Havnestøy vil kunne ha innslag av impulspreget støy. Det er
usikkerhet knyttet til støydata for havnestøy. Avbøtende tiltak for å begrense
støyinntregning i fritidsboliger ivaretas i planbestemmelsene og utforming og valg av
materialer.

Vi anser problemet med lukt som minimalt med hensyn til den aktiviteten som er i havnen i
dag. Noe fiskelukt kan oppstå også fra fritidsfiske, men vil neppe bli noen utfordring.

4.23 Energiforsyning
Eksisterende trafo i produksjonslokaler skal ikke flyttes fra nåværende posisjon og vil få
tilkomst gjennom parkeringsetasje.

4.24 Folkehelse perspektivet
Plan og bygningslovens § 3-1 omhandler oppgaver og hensyn som skal ivaretas i
planlegging etter loven. Listen inneholder blant annet et eget punkt som det er formulert at
planlegging skal «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt
bidra til å forebygge kriminalitet.
En har vurdert dette punktet i planen og kan ikke se at planens innhold vil gi negative
konsekvenser i forhold til å ivareta befolkningens helse, risiko for økt kriminalitet eller
sosiale helseforskjeller.
Gode boforhold, et aktivt friluftsliv, natur/landskaps- og opplevelseskvaliteter og mulighet
for deltakelse og medvirkning i idrett- og kulturaktiviteter i nærområdet.

4.25 Infrastruktur og kollektiv tilgjengelighet
I nærheten:
Varer/tjenester
Langåker Handelslag ( Kiwi, frisør og Tanken)

- 1,7 km

Kjøpesenter Amfi Åkrehamn

- 4,9 km

Apotek 1

- 4,9 km

Karmøy Rådhus

- 12,4 km

Kultur og underholdning
Søragadå Skudeneshavn

- 12,4 km

Syreneset Fort

- 11,1 km

Karmøy kulturhus

- 4,7 km

Kopervik kino

- 12,5 km

Karmøyhallen (badeanlegg)

- 11,0 km

Sport og lek

Ferkingstad idrettslag (forballbane)

- 0,5 km

Himmelsberg lekeplass

- 0,3 km

Stavasanden

- 0,5 km

Åkrasanden

- 4,1 km

Karmøy Ridesenter

- 2,0 km

Turområder
Kultur- og naturstien Åkrehamn til Ferkingstad

- 0,0 km

Karmøyheiane

- 2,0 km

Byer
Åkrehamn

- 3,8 km

Kopervik

- 12,0 km

Skudeneshavn

- 12,2 km

Haugesund

- 27,0 km

Stavanger

- 84,0 km

Bergen

- 167,0 km

Kollektiv tilgjengelighet
De nærmeste stasjonene til Søre Ferkingstadveg og Vestre Karmøyveg er:





Langåker Nord er 147 meter unna, 2 minutter å gå.
Stol er 386 meter unna, 5 minutter å gå.
Langåker Sør er 860 meter unna, 12 minutter å gå.
Stava er 1090 meter unna, 15 minutter å gå.

Disse busslinjene stopper i nærheten av Søre Ferkingstadveg og Vestre Karmøyveg: 10, X10

Kapittel 5: Planforslaget

5.1 Arealformål
Planen har som utgangspunkt å tilrettelegge for fritidsboliger med tilhørende anlegg.

Plankart til 2.gangsbehandling i Hovedutvag teknisk og miljø

Formål

Ca. areal i daa

1. Bebyggelse og anlegg
-Fritidsbebyggelse med naust

1,13

- Nærlekeplass (offentlig lekeplass)

1,19

- Renovasjonsanlegg

0,04

2.Veg
- Offentlig veg

0,22

- Felles veg

0,03

- Parkeringsplasser

0,11

- Annen veggrunn - grøntareal

0,06

- Kai

0,32

Sum

3,1

5.2 Gjennomgang av de ulike arealformålene
5.2.1 Bebyggelse og anlegg
5.2.1.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål - Fritidsbebyggelse med naust
Området skal benyttes i tråd med kommuneplanen og tilgrensede bebyggelse sin bruk.
Planen legger opp til maks. 12 fritidsboliger og maks. 12 naust
Fritidsboligene skal best mulig tilpasses til eksisterende bygninger og innenfor krav gitt av
planbestemmelsene. Bebyggelsen skal oppføres i tradisjonell stil, med et moderne uttrykk.
Det er planlagt naust og parkering i eksisterende bygg, som tidligere var brukt til
produksjonslokaler for fiskemat. Det blir lagt opp til innvendig parkeringsgarasje med 15
plasser og 6 plasser ute.
Naust skal brukes til lagring av utstyr som ikke vil skades av sjøvanninntrenging.
Eksisterende og nye bygningselementer skal utføres i materialer der sjøvanninntregning
ikke vil påføre elementene skader. Naustene har intern tilkomst samt tilkomst over
kommunal kai, samme tilkomst som produksjonslokalene har i dag.
Felles uteoppholdsareal blir liggende på taket av eksisterende bygg (bestemmelsesområde
#1), langs sørsiden av fritidsbebyggelsen.

Tegninger - langfasader

5.2.1.2 Lekeplass
Eksisterende offentlig lekeplass som er plassert mellom Nordre Ferkingstadveg og
Stavavegen er regulert inn som nærlekeplass i planen. Denne skal opparbeides iht.
kommunal norm.

5.2.1.3 Renovasjonsanlegg.
Detaljplan for renovasjon, vil bli utarbeidet i forbindelse med utendørsplan.
Plankartet viser plassering av renovasjonspunkt.

5.2.2 Samferselsanlegg og teknisk infrastruktur
5.2.2.1 Veg
Det blir etablert 6 nye parkeringsplasert langs Søre Ferkingstadveg. Nødvendige tilpasning
mellom vei og parkeringsplasser vil bli utført. Videre vil kryss ned til kaiområde bli
omarbeidet slik at det oppfyller kravene til vendehammer og snuplass for blant annet
renovasjonsbil.

5.2.2.2 Parkeringsplasser
Det er planlagt 6 felles parkeringsplasser i tilknytning til naustene langs Søre
Ferkingstadveg og 15 parkerings-plasser inne i bygget i tilknytning til fritidsbolligene.

5.2.2.3 Kai
Bygningen har i dag tilkomst via kai for av og pålessing. Ved etablering av naustboder ut
mot kai vil ikke denne bruken bli endret nevneverdig.

5.2.2.4 Annen veggrunn – grøntareal
Området skal nyttes som grønnstruktur og skal plantes enten med plen eller busker
og disponeres og vedlikeholdes av rettighetshavere i området.

Kapittel 6: Risiko og sårbarhetsanalyse

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 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

1. Ubetydelig

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

Sannsynlighet

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1. Lite sannsynlig/ ingen tilfeller: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om

tilsvarende i andre områder.
2. Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
3. Sannsynlig/ flere enkelttilfeller: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.
4. Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet: Skjer månedlig/ forhold som

opptrer i lengre perioder, flere måneder.
5. Svært sannsynlig/ kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i
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.

6.3 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
2. Snø-/is-/ sørperas
3. Ras i tunnel
4. Flom
5. Flom ras: erosjon
6. Radongass

JA

2

3

6

Tiltak

7. Vind

JA

3

3

9

Tiltak

JA

4

2

8

Tiltak

6

Tiltak

8 Nedbør
9. Overvann
10. Isgang
11. Farlige
terrenformasjoner
12. Stormflo/ havstigning

Sårbare naturområder bølgepåvirkning og kulturmiljøer m.m
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
13. Sårbar flora
14. Sårbar fauna
15. Naturvernområder
16. Vassdragsområder
17. Drikkevann
18. Automatisk fredet
kulturminne
19. Nyere tids kulturminne/miljø
20. Kulturlandskap
21. Viktige
landbruksområder

JA

3

2

22. Område for idrett/lek
23. Parker og
friluftsområder
24. Andre sårbare områder
Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen få konsekvenser for:
25. Vei, bru, tunnel,
knutepunkt
26. Havn kaianlegg, farleder

JA

2

2

4

Akseptabel
risiko

JA

2

3

6

Tiltak

JA

2

3

6

Tiltak

27. Sykehjem; skole, andre
institusjoner
28. Brann, politi ambulanse,
sivilforsvar
29. Energiforsyning
30. Telekommunikasjon
31. Vannforsyning
32. Avløpsanlegg
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 /
sjø

JA

2

2

4

Akseptabel risiko

39. Støy, støv, lukt

JA

3

2

6

Tiltak

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

JA

1

3

3

Akseptabel risiko

JA

2

3

6

Tiltak

50. Avfallsbehandling
51. Oljekatastrofe
52. Ulykke med farlig gods
53. Ulykke i av- påkjørsler
54. Ulykke med
gående/syklende
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
60. Andre spesielle forhold
ved utbyggingen/
gjennomføring

6.4 Avbøtende tiltak
Punkt 6. Radongass

Er planen utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for radongass inntrenging.
Følgene vurdering er foretatt:
-

Sannsynlighet 2 x konsekvens 3 = risiko 6

Avbøtende tiltak:
Ingen rom for varige opphold ligger direkte på grunn. Evt. radongass vil bli utluftet
gjennom underetasjen til det fri. Dette reduserer konsekvensen til 1 (ubetydelig) og risiko til
2. , dvs. ingen ytterligere tiltak er nødvendig.

Punkt 7. Vind
Er planen utsatt for, eller kan planen /tiltaket medføre risiko for ekstrem vind.
Følgende vurderinger er foretatt:
-

Sannsynlighet 3 x konsekvens 3 = risiko 9

Avbøtende tiltak:
Bygningen blir satt opp i et svært vindutsatt område. Prosjektering og utførelse følger
byggeforskriftenes og Norsk Standard sine krav til vindbelastninger for denne lokasjonen
spesielt. Prosjekteringen og utførelse vil bli underlagt utvidet kontroll. Dette reduserer
konsekvens til 1 (ubetydelig) og risiko til 3, dvs. ingen ytterligere tiltak er nødvendig.

Punkt 12. Stormflo/havstigning/bølgepåvirkning
Er planen utsatt for eller kan planen/tiltaket medføre risiko for stormflo/havstigning og
bølgepåvirkning.

Følgende vurdering er foretatt:
-

Sannsynlighet 4 x konsekvens 2 = risiko 8

Avbøtende tiltak:
Beregner her stormflo og havnivåstigning for Karmøy kommune, Kopervik.
Sikkerhetsklasse 2: - Stormflo(middelverdi) for 200 års returnivå:
-Havstigning(95 persentiler/ klimapåslag):
- Endring pga. kartgrunnlag NN2000:
Sum beregnet stormflo og havnivåstigning:

115 cm
80 cm
-

8 cm

187 cm

I vårt prosjekt ligger eksisterende kai på kote +1,0 og gulv i naust på ca. + 1,3.
Dette medfører at det vil få en oversvømmelse på ca. 50 – 60 cm over gulv. Konsekvensene
og avbøtende tiltak for ovennevnte er behandlet i ROS-analysen.

Drøfter her videre planmessige tiltak for å imøtekomme beregnet stormflo og
havnivåstigning. Som tidligere nevnt vil eksisterende bygning som har et gulvnivå på ca.
kote + 1,3 bli oversvømmet ca. 60 cm over gulvet pga. stormflo og havnivåstigning. Om en i
tillegg til stormflo, havnivåstigning med klimapåslag også skal medta sammenfallende
bølgepåvirkning fra drag(dønning) mener vi at det er svært liten sannsynlighet for dette
sammenfallende tilfellet.
Bygningen ligger inne i havnebassenget og er skjermet av to moloer. Dette medfører at
bølgepåvirkningen er liten, men med vind fra nord-vest kan det oppstå en del drag også
inne i havnebassenget. Om en i tillegg til stormflo, havstigning med klimapåslag også skal
medta sammenfallende bølgepåvirkning fra drag (dønning) inne i havnebassenget vil dette
beregningsmessig gi et tillegg i vannstandsstigningen på halve bølgehøyden i draget.
Om en antar en bølgehøyde på 60 cm med svært lang bølgelengde vil dette gi et tillegg på 30
cm på samlet vannstandsstigning. Dette vil teoretisk gi en oversvømmelse på 80 – 90 cm
over gulv i sjøbodene og parkering.
Denne underetasjen er og vil bli utført i betongkonstruksjoner som skal tåle påkjenningen av
sjøvann i perioder. For naustene må en påregne at utstyr lagres på en slik måte at det ikke
skades ved oversvømmelse. Kun utstyr som tåler sjøvann lagres direkte på gulv. Alle
elektriske insatllasjoner må være montert med god sikkerhetsmargin over høyeste
vannstand (flomnivå). Ved ekstremvær som stormflo og bølgepåvirkning skal alle i
bygningen bli varslet i god tid slik at en har rimelig god tid til å fjerne utstyr og biler fra
parkeringshallen. Det skal etableres varsling til alle i sameiet via SMS og mail. Hver
boligeier lagrer utstyr og biler i U.etg på eget ansvar og er selv ansvarlig for å flytte/fjerne
utstyr og biler ved ekstremvær. Det er derfor ikke nødvendig med spesielle tiltak som
heving av byggegrunn eller tilkomstveier.
Gulv i fritidsboliger vil ligge ca. 2,5 m over flomnivå.

Kfr. også punkt 4.20 og 4.21, samt planbestemmelsenes § 9 og § 26. Dette reduserer
konsekvens til 1 (ubetydelig) og risiko til 4, dvs. ingen ytterligerer tiltak er nødvendig.

Punkt 19 Nyere tids kulturminne/-miljø
Er planen utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for nyere tids kulturminne/miljø.
Følgende vurderinger er foretatt:
-

Sannsynlighet 3 x konsekvens 2 = risiko 6

Avbøtende tiltak:
Dette forholdet vil bli ivaretatt ved at byggeprosjektets arkitektoniske og estetisk utforming
tilpasses det stedstypiske og verneverdige bygningsmiljøet i Ferkingstad havn, kfr. også pkt.
4.13, samt planbestemmelsenes § 11, § 12 og § 14. Dette vil redusere konsekvens til 1
(ubetydelig) og risiko til 3, dvs. ingen ytterligere tiltak.

Punkt. 26 Havn, kaianlegg og farleder

Kan planen få konsekvenser for havn, kaianlegg og farleder.

Følgende vurdering er foretatt:
-

Sannsynlighet 2 x konsekvens 2 = risiko 4

Avbøtende tiltak:
Eksisterende industribygning har i dag tilkomst via kai som eneste tilkomst for både
inntransport av råvarer m.m, utstyr og personale samt til utskipning av ferdigvarer. Denne
situasjonen blir noe endret når det blir etablert naustboder ut mot kai for lagring av
tilhørende utstyr. Det er også medtatt et punkt i planbestemmelsene som regulerer
nyttekjøring på kai, det er ikke tillatt med parkering, kun av – og pålessing. Konsekvensene
av planen/tiltaket gir en akseptabel risiko og det er ikke nødvendig å igangsette tiltak for å
redusere denne.

Punkt 29. Energiforsyning
Kan planen få konsekvenser for energiforsyningen.

Følgende vurderinger er foretatt:
-

Sannsynlighet 2 x konsekvens 3 = risiko 6

Avbøtende tiltak:
Det er i dag etablert trafo og traforom i eksisterende underetasje i bygningen. Haugaland
Kraft opplyser at trafoen er i normal drift og forsyner deler av Ferkingstad havn. Haugaland
kraft må utføre nødvendige tiltak for å sikre trafostasjonen mot stormflo/havnivåstigning.
Dette vil medføre at konsekvens reduseres til 1 og risiko til 2, akseptabel risiko.

Punkt 32. Avløpsanlegg
Kan planen få følger av avløpsanlegget.

Følgende vurderinger er foretatt:
-

Sannsynlighet 2 x konsekvens 3 = risiko 6

Avbøtende tiltak:
I pumpestasjonen skal det monteres alarm på spillvannspumpene med sikker varsling ved
driftsstans til mobiltelefon el. tilsvarende. Dette sikrer og gjør det mulig at det vil bli

igangsatt tidlige tiltak som reduserer konsekvens for uheldige hendelser ved at spillvann
lekker ut i sjø eller inn i bygningen. Videre vil pumpestasjonen forankres til støpt
betongplate i bunn som holder stasjonen på plass og sikrer den for oppdrift.

Dette reduserer konsekvens fra 4 (alvorlig/farlig) til 2 (mindre alvorlig/ en viss fare) og risiko
til 4, dvs. ingen ytterligere tiltak er nødvendige .

Punkt 38. Forurensing i grunn/sjø
Er planen utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for forurensning i grunn/sjø.

Følgende vurderinger er foretatt:
-

Sannsynlighet 2 x konsekvens 2 = risiko 4

Avbøtende tiltak:
Ut i fra tidligere næringsvirksomhet er det liten sannsynlighet for forurenset grunn. Videre
planlegges det ikke graving i grunnen utover grøfter for vann- og avløpsledninger. Følgende
planbestemmelse er i denne forbindelse innarbeidet:
§7

Ved evt. graving i grunn skal tiltaksplan for forurenset grunn godkjennes av kommunen før
igangsetting, jf. Forurensingsforskriften kap.2.

Dette medfører akseptabel risiko

Punkt 39. Støy, støv, lukt
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for støy, støv og lukt.

Følgende vurdering er foretatt:
Støy:
Sannsynlighet 3 x konsekvens 2 = risiko 6

Det er i dag 2 – 3 aktive yrkesfiskere som holder til i havnen. Det vil forekomme støy fra
fiskebåtene spesielt ved oppstart tidlig om morgenen, men også andre tidspunkt.
I utgangspunktet har vi ikke vurdert dette som et problem i forhold til fritidsboligene.

Avbøtende tiltak:
I forbindelse med detaljprosjekteringen vil dette bli spesielt vurdert med støymålinger både
fra trafikk og fra motorstøy fra båter og krav ihht. TEK 17 og Norsk Standard NS 8175 –

lydklasser i bygninger vil bli fulgt. Dette gjelder både innvendige oppholdsrom i
fritidsboligene samt uteoppholdsarealer. Ovennevnte vil redusere konsekvens til
1ubetydelig, og risiko til akseptabel risiko.

Støv:
Vi har vurdert risiko for støv pga tiltaket til ikke å være aktuelt.

Lukt:
Sannsynlighet 2 x konsekvens 2 = risiko 4

Avbøtende tiltak:
Vi anser problemet med lukt som minimalt med hensyn til den aktiviteten som er i havnen i
dag. Noe fiskelukt kan oppstå også fra fritidsfiske, men vil neppe bli noen utfordring. Skulle
det bli aktuelt med et fiskemottak med evt. bearbeiding i fremtiden vil dette omfattes av
lover og forskrifter med krav til begrensning av forurensing og utslipp både til sjø og luft.
Det vil bli installert balansert ventilasjonsanlegg i alle boligene og inntaksrist legges mot
sørvest. Konsekvensene av planen/tiltaket gir en akseptabel risiko og det er ikke nødvendig
å igangsette tiltak for å redusere denne.
Punkt 49. Risikofylt industri m.m
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko pga risikofylt industri.
Følgende vurderinger er foretatt:
Sannsynlighet 1 x konsekvens 3 = risiko 3
Vi har vurdert det som lite sannsynlig (egentlig uaktuelt med tanke på kommuneplanens
bestemmelse til blandet formål: Innenfor områder vist til blandet formål, kan det oppføres
bygninger med funksjon som naust,bolig, fritidsbolig eller kontor i kombinasjon eller i bygninger med
bare ett bruksformål. Bygninger for næringsvirksomhet og kulturelle formål kan oppføres når de etter
kommunens skjønn ikke er til sjenanse for omgivelsene. Bygninger innenfor området for blandet
formål ved Ferkingstad havn, kan ikke nyttes til boligformål.) at det blir etablert risikofylt industri
i nærheten av dete planområdet. Konsekvensen vil være betydelig/kritisk. Risikoen for at
dette vil opptre er akseptabel.
Punkt 60. Andre spesielle forhold ved utbyggingen/gjennomføringen
Er planen utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko ved anleggsgjennomføringen.
Følgende vurderinger er foretatt:
-

Sannsynlighet 2 x konsekvens 3 = risiko 6

Avbøtende tiltak:
Anleggsarbeidet forventes ikke å være spesielt ulykkeutsatt. Rutiner for anleggsarbeid kan
vanskelig styres gjennom planarbeidet og er et ansvar som tilligger byggherre ihht.
byggherreforskriften. Byggherren har der ansvar for å få utarbeidet HMS-planer både for
prosjekteringsarbeidet og for utførelse av byggearbeidene. Ved å legge til rette slik at
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) blir ivaretatt vil dette redusere både sannsynlighet,
konsekvens og risiko til akseptabelt nivå.

6.5 Konklusjon
Ut i fra foretatt risiko og sårbarhetsanalyse (ROS), samt foreslåtte tiltak finner vi at ROSanalysen indikerer akseptabel risiko på alle aktuelle vurderte hendelser og situasjoner.

Kapittel 7: Innspill til planarbeidet

7.1. Uttalelse til oppstart av reguleringsarbeidet
1. Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdeling:
Fylkesmannen har ikke særskilte merknader.
2. Statens vegvesen, Rogaland vegkontor:
Planområdet har adkomst via kommunal veg frå fv.858. Statens vegvesen sine interesser
i denne saken er knyttet til fv. 858. Planarbeidet gjelder ikkje areal som grenser direkte
til fylkesveg 858, og vil ikkje føre til vesentlige endringer i trafikkforholdene på dette
vegnettet.
Forslagsstillers kommentar:
Utbedring og oppgradering av veikryss mellom kommunal veg(Søre Ferkingstadveg)
og fylkesveg 858 (Stavavegen) er medtatt ifbm. godkjent reguleringsplan nr. 1015 –
Havtun.
3. Riksantikvaren:
Vurderer det slik at det ikke er behov for innspill til oppstartsvarselet fra Riksantikvaren
på bakgrunn av forholdet til middelalderkirkegården.
4. Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen:

Viser til at det ikke er behov for innspill til oppstartsvarselet fra Riksantikvaren på
bakgrunn av forholdet til middelalderkirkegården. Vedrørende automatisk freda
kulturminner på land ser ikke Fylkesrådmannen at omsøkte tiltak vil komme i konflikt
med automatisk freda kulturminner.
5. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen:
Fylkesrådmannen mener plangrensen må endres slik at det tilhørende kaiarealet tas med
i planen. Dette for å sikre nødvendig allmenn tilgang til strandsonen utenfor den
planlagte bebyggelsen. En plan som ikke sikrer allmennheten tilgang til strandsonen, vil
kunne innebære et høyt konfliktnivå.
For øvrig vil det være viktig å gi føringer i planen for ny bebyggelse som harmonerer
med det stedstypiske bygningsmiljøet i Ferkingstad havn.
Forslagstillers kommentar:
Denne uttalelsen ble glemt i planforslaget som ble innsendt til 1.gangsbehandling.
I revidert forslag vurderes uttalelsen å være tatt til følge.

7.2. Uttalelser til offentlig ettersyn
1. Rogaland Fylkeskommune, kultur:
20.11.18:
Rogaland fylkeskommune trekker innsigelsen.
Etter en ny vurdering av området, og at det er så opparbeid, mener fylkeskommunen at
det er lavt potensialet for funn i området.

2. Karmsund Havn IKS:
Karmsund Havn IKS slutter seg til Kystverkets kommentar i brev av 04.01.18.
Karmsund Havn har ellers ingen merknader, men vil påpeke at tiltak som faller inn
under havne- og farvannslovens bestemmelser, skal godkjennes av havnemyndighet.
Forslagsstillers kommentar:
Se vår kommentar under punkt 3 Kystverket Vest.

3. Kystverket Vest:
Planforslaget legger blant annet til rette for 8 boenheter i fiskerihavnen med bl.a.
planbestemmelse om at «Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal tilfredsstille de

krav som er satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging», jfr. § 8 i
planbestemmelsene.

Dette er et planformål som er i strid med statens intensjoner med utbyggingen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter helt ned i
havnen, som vist i forslag til plan, av hensyn til bruken av fiskerihavnen. Dette området
er en del av bakarealet til allmenningskaien som Statens havnevesen/ Kystverket har
opparbeidet rundt det indre havnebassenget. Vi anbefaler tilrettelegging for
sjørettetnæring i dette området.
Dersom Karmøy kommune allikevel velger å tillate etablering av boenheter innenfor
dette område må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for
å kunne oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utnyttelsen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes planbestemmelsen at det er utbyggers
ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner for
fiskerihavnen.
Begrunnelse for våre faglige råd:
Ferkingstad er en statlig utbygd fiskerihavn. Staten ved Kystverket har oppført moloer
og kaiene i havnen, samt utdypet hele det indre havnebassenget i Ferkingstad
fiskerihavn.
Grunn til fiskerihavneanlegget er sikret både ved grunneiererklæringer og ved
kommunens grunnerverv i forkant av etablering av ytrehavn og utvidelse av indre havn.
Intensjonen med statens investeringer er å legge forholdene bedre til rette for
fiskerinæringen og annen sjørettetnæring.
Det er investert betydelige beløp for å legge forholdene bedre til rette for
sjørettetnæringsvirksomhet i Ferkingstad fiskerihavn. Som statlig havnemyndighet har
Kystverket ansvar for å sikre at statens investeringer og intensjoner i fiskerihavnen blir
ivaretatt i plansammenheng.
I vårt innspill til kommuneplanens forslag om å ende arealformålet rundt
havnebassenget i Ferkingstad fiskerihavn til kombinert bebyggelse og anleggsformål hadde
vi faglige råd om å endre arealet til havneformål.
Ved annengangsutlegging hadde Karmøy kommune som tilsvar til vårt faglige råd om å
endre til havneformål beholdt kombinertformålet, men tilføyd planbestemmelse pkt. 8.3
at bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til
boligformål.
I en statlig utbygd fiskerihavn har fiskefartøyer fortrinnsrett til fortøyningsplass. Det er
fiskefartøyer som har sine fortøyningsplasser langs kaiene tett inn til planområdet.
I en fiskerihavn vil det være både støy og lukt, og ved å legge til rette for boenheter i
dette området vil det kunne skape unødvendige konflikter, samt at det legger beslag på
areal som er tiltenkt sjørettetnæring. Kystverket kan ikke akseptere at boenheter helt ned
i fiskerihavneområdet medfører begrensninger på utviklingen og utnyttelsen av
fiskerihavnen. Vi mener at behovet for boenheter må dekkes andre steder enn nede i
fiskerihavnen. Vi er særs bekymret for at dersom Karmøy kommune aksepterer

tilrettelegging for boenheter på bakarealet til kaien i dette området så vil det være
starten på en rekke ønsker om omregulering til boligformål rundt havnebassenget.
Hvordan har Karmøy kommune tenkt å ivareta næringsinteressenes behov i
fiskerihavnen når de andre bygningseierne rundt fiskerihavnen fremmer forslag om
tilsvarende omregulering av sine bygninger til boenheter?
Faglige råd:



Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter i dette området av
hensyn til bruken av fiskerihavnen.
Alternativt: Dersom kommunen allikevel tillates etablering av boenheter innenfor
dette område må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende
tiltak for å kunne oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på
utviklingen og utnyttelsen av fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes
planbestemmelsen at det er utbyggers ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å
oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner på bruken av fiskerihavnen.

Forslagsstillers kommentar:
Kystverket Vest sine merknader er basert på planforslaget med boliger som ble lagt ut til
offentlig ettersyn 27. november 2017. Planforslaget med boliger er trekt tilbake og nytt
forslag med fritidsboliger sendes nå inn for behandling.
Kystverket Vest har drøftet igjennom sine innspill til kommuneplanen der deres faglige
råd var å endre arealet for kombinert bebyggelse og anleggsformål til havneformål. Nå
er arealet i kommuneplanen godkjent for fritidsboliger.
Øvrige merknader mht. konflikter med støy og lukt fra fiskerivirksomhet i havnen er
behandlet i planbeskrivelsen og i ROS-analysen pkt. 39 der avbøtende tiltak mht. støy og
lukt ved oppføring av fritidsboliger er behandlet.

4. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen:
Fylkesrådmannen registrerer at vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 07.03.2017,
ikke er omtalt i saken. Vi har hevdet et ønske om at kaien skulle medtas i planen, for å
sikre allmenhetens tilgang til strandsonen i hele strekningen utenfor bebyggelsen. Vi
leser i saken at kaien er i kommunalt eie, og at den dermed skal være sikret allmenn
tilgjengelighet.
For øvrig er det positivt at planen har tatt med en lekeplass i øst, som er delvis
opparbeidet. Planen sikrer med dette at lekeplassen kan opparbeides i henhold til
kommunal norm og blir en nærlekeplass blant annet for den regulerte boligbebyggelsen.
Forslagsstillers kommentar:
I vårt forslag til reguleringsplan er kaien i hele strekningen utenfor bebyggelsen regulert
til offentlig kai(O-SK) som sikrer allmenn tilgjengelighet. Lekeplass i øst skal
opparbeides i henhold til kommunal norm.

5. Fiskeridirektoratet:
Vi viser til mottatt høring av detaljreguleringsplan for Kong Ferking på Karmøy,
angående ombygning av tidligere fabrikkbygning.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke merknader til dette.

6. Haugaland Kraft:
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
I bygningen som skal rives står det i dag en trafo. Det må avsettes et område i
reguleringsplankartet med formål «Trafo» slik at det vil bli muligheter for å kunne
erstatte denne med en ny frittstående betongkiosk innenfor planområdet. Dette må også
omtales i reguleringsplanbestemmelsene.

Forslagsstillers kommentar:
Haugaland kraft har i sin merknad forutsatt at eksisterende bygning, hvor traforommet
nå er plassert, skal rives. Dette er ikke riktig. Eksisterende bygning skal nyttes til
parkering og naust, og traforommet skal beholdes som i dag. Haugaland kraft må
vurdere evt. oppgradering/ombygging av traforommet ifbm. den videre planleggingen

7. Direktoratet for mineralforvaltning:
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift, og har
dermed ingen merknader.

8. Fylkesmannen i Rogaland:
Fylkesmannen har ikke særskilte merknader.

7.3. Uttalelser og private merknader til utvidet offentlig ettersyn
1. Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen:
11.01.19:

Fylkesrådmannen har uttalt seg i saka tidlegare og trekte i e-post datert 15.11.2018 kravet
om gjennomføring av kulturhistorisk registrering, jf. kulturminnelovens §9, pga lågt
potensiale for funn av til nå ukjente automatisk freda kulturminne, då leikeplassen er
noko opparbeidd frå før.
Fylkesrådmannen viser også til brev frå Riksantikvaren datert 20.12.2017, samt brev
herfrå datert 02.11.2018 der ein henstiller til at ein tek med nokre presiseringar i
planbestemmingane sin §11c – Leikeplass.
Vedlagt dette brevet ligg begge desse uttalane og vi ber om at desse presiseringane vert
tekne inn i §11c - leikeplass. Dette for at ein skal kunne sikre at ein i planlegginga og
utforminga av leikeplassen tek tilbørleg omsyn til Ferkingstad mellomalderkyrkjestad –
som er av nasjonalt viktig kulturminneverdi. Riksantikvaren skriv at når det gjeld
omsynet til kyrkjestaden med tanke på arealet for leikeplassen, vurderer dei det slik at
det ikkje bør gjerast store endringar med mange nye leikeapparat.
30.01.19:
Vi viser til ovenfor nevnte sak som er sendt til Rogaland fylkeskommune for utvidet
offentlig ettersyn, samt til regionalplanavdelingens tidligere uttalelser i saken. Vi ønsker
å supplere med en uttalelse til planforslaget i forhold til nyere tids kulturminner.
I saksoversendelsen har vi nå mottatt tegninger som gir grunnlag for en mer konkret
vurdering av hvilken virkning det planlagte byggeprosjektet kan gi i Ferkingstad havn.
Byggingen av havnen slik vi kjenner den i dag startet mot slutten av 1800-tallet. Det er
lagt ned store offentlige ressurser for å tilrettelegge havnen med molo og kaianlegg, slik
at funksjonen som fiskerihavn med sjørettet næring ble styrket. De fleste naustene som
omkranser havnen er bygget på 1960-tallet med tilnærmet samme størrelse og uttrykk. I
utgangspunktet var oppføringen av de mange naustene et tidlig forsøk på å tilrettelegge
for fiskerelatert turisme og reiseliv på Karmøy.
Havnen fremstår i dag som et spennende helhetlig bygningsmiljø med høy
kulturhistorisk interesse. Hele naustmiljøet, den gamle moloen og store deler av
havnebassenget er i kommunedelplan for kulturminner i Karmøy markert som Aområde. Dette betyr at kommunen har tillagt kulturminnene og kulturmiljøet svært høy
verneverdi. Det er et mål i planen at A-områdene skal reguleres med hensynssone for
bevaring. Innenfor planområdet i forslag til ny reguleringsplan, Plan 1027 Kong Ferking,
ligger det i dag en nedlagt fiskebollefabrikk. Dette planområdet inngår ikke i A-området,
men ligger i tett inntil til det verneverdige området.
I fylkesrådmannens merknader til oppstart av reguleringsplan ble det signalisert at ny
bebyggelse bør harmonere med det stedtypiske bygningsmiljøet i Ferkingstad havn. Av
oversendte tegninger og illustrasjoner vurderer fylkesrådmannen fra et
kulturvernperspektiv at byggeprosjektet ikke har oppnådd en tilstrekkelig tilpassing til
det stedtypiske bygningsmiljøet i havnen. Dette gjelder særlig i forhold til høyder og
uttrykk. Dersom de foreslåtte høydene skal legges til grunn for ny bebyggelse bør det
være et minstekrav at ny bebyggelse trappes ned i høyde på begge ytterkantene. Et slik
grep vil til en viss grad begrense at det oppstår brå og uheldige overganger til
eksisterende bebyggelse, og havnens helhetlige uttrykk generelt. Fra et
kulturvernperspektiv burde hele byggeprosjektet ideelt sett vært redusert i høyde.

Når det gjelder byggeprosjektets uttrykk ser vi at det er gjort forsøk på tilpassing i
gavlmotivene og bruk av saltak. Imidlertid synes fylkesrådmannen at det oppstår noen
visuelle utfordringer ved at de sjøhuslignende volumene er tenkt bygget oppå den
eksisterende fabrikkbygningen. Dette gjør at den nye bebyggelsen mister den naturlige
kontakten med bakken og kaien. For at den nye bebyggelsen skal harmonere bedre med
eksisterende bebyggelse i havnen frarådes det at den legges oppå fabrikkbygningen. For
å kunne løse de uttrykksmessige utfordringene som byggeprosjektet har, og ikke minst
gi mulighet for å løse dette gjennom arkitektoniske grep, bør fabrikkbygningen rives og
ny bebyggelse prosjekteres på ny.
Et annet aspekt som mer og mer blir en utfordring i forhold til eldre bygninger i betong,
er svekkelser i betongens bære- og strekkevne som resultat av korrosjon. Dette er særlig
utfordrende på eldre betongkonstruksjoner som er eksponert for hav og saltvann.
Dersom den gamle fabrikkbygningen har denne typen skader, kan det innebære risiko
eller på sikt utfordringer å benytte den som grunnmur for ny bebyggelse.
Fra et kulturvernperspektiv mener fylkesrådmannen det planlagte byggeprosjektet ikke
er godt nok tilpasset det stedtypiske og verneverdige bygningsmiljøet i Ferkingstad
havn. Det anbefales ny prosjektering, der nedtrapping av høyder og bedre tilpassing av
uttrykk innarbeides i dialog med kulturvernmyndighetene.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentaren er gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige forslaget er nå trekt tilbake og det nye regulerings-forslaget omfatter
fritidsboliger med naust. Det er utarbeidet enkle illustrasjoner som viser saltaksløsning,
møneretning, byggehøyder og omfang for prosjektet. Illustrasjonene vedlegges denne
planbeskrivelsen. Arkitektonisk og estetisk utforming samt tilpasning til eksisterende
bebyggelse vil bli bearbeidet videre og kvalitetssikret i forbindelse med
detaljprosjekteringen før innsending av rammetillatelse. I dette arbeidet vil også
materialvalg mm. bli drøftet, beskrevet og illustrert for alle utvendige flater. Vi mener at
vedlagt forslag til reguleringsplan med bestemmelser og planbeskrivelse ivaretar
merknad fra Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen.

2. Kystverket Vest:
Vi viser til brev datert 21.12.2018 og 27.11.2017 fra Karmøy kommune vedrørende forslag
til detaljregulering av GBnr. 22/212,214,196 i Ferkingstad fiskerihavn, samt vår uttale av
04.01.2018 til samme planforslag. Vårt standpunkt er uendret.

Forslagsstillers kommentar:
Viser til svaret på uttalelsen fra Kystverket Vest som kom i forbindelse med offentlig
ettersyn.

3. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen:
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 11.12.17, og har ingen ytterligere
kommentarer.

Forslagsstillers kommentar:
Viser til svaret på uttalelsen fra Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen som
kom i forbindelse med offentlig ettersyn.

4. Fiskeridirektoratet:
Det planlegges bl.a. å legge til rette for 8 boenheter i fiskerihavna, med bl.a. forslag til
bestemmelse om støynivå.
Vi minner om at Ferkingstad fiskerihavn er et område for utøvelse av
næringsvirksomhet og er i bruk av fiskefartøy. Statens forutsetning for å gi finansiering
til infrastruktur i havnen er at denne infrastrukturen skal nyttes til næringsformål
(fiskeri) og ikke til boligutbygging. Bruken av havna til fiskeriformål medfører støy, lukt
og trafikk. Dette er en naturlig følge av, og forenelig med, formålet med fiskerihavna. Å
innføre planbestemmelser som setter begrensninger mot støy vil derfor både være i strid
med den bruken som havnen er bygd for, og med de aktivitetene som foregår i havnen i
dag.
Vårt faglige råd er å ikke tillate boenheter helt nede i havnen. Vi registrerer at Kystverket
har gitt samme faglige råd, med samme begrunnelse. Vi støtter Kystverkets i deres
vurdering.
Vi støtter også Kystverkets vurdering om at det er utbyggers ansvar å sørge for
tilstrekkelige avbøtende tiltak for å forhindre at støy, lukt og trafikk blir til sjenanse for
eventuelle framtidige beboere i fiskerihavnen.
Vi tilrår at kommunen gjennom sin arealdisponering og planbestemmelser sørger for at
det arealet som benyttes av fiskerne langs og på kaiene ikke beslaglegges av annen
aktivitet. Vi tilrår derfor at boenhetene trekkes lenger inn på land. I alle tilfeller tilrår vi
at kommunens planbestemmelser må være i samsvar med det formålet og den bruken
havnen er etablert for, nemlig fiskeriformål. I praksis vil dette bety at det må være
utbyggers ansvar å sørge for å iverksette avbøtende tiltak som ikke medfører
restriksjoner på bruken av fiskerihavna til fiskeriformål.
Forslagsstillers kommentar:
Merknad fra Fiskeridirektoratet er av generell karakter der det bes om at utfordringene
med støy, lukt og trafikk pga. fiskerivirksomheten må hensyntas i de videre

vurderingene. Vi mener at utfordringene med støy, lukt og trafikk pga.
fiskerivirksomheten er vurdert og ivaretatt i denne planbeskrivelsen samt i ROSanalysen. Når det gjelder konflikten mellom planen med fritidsboliger og naust og
fiskeri-virksomheten er dette ivaretatt i bestemmelser vedrørende kai. Tilrådningen om
å trekke fritidsboliger lengre inn på land kan en ikke imøtekomme da utbyggingen må
føres opp på eksisterende næringseiendom.

5. Fiskarlaget Vest:
Fiskarlaget støtter uttalene fra Fiskeridirektoratet og Kystverket.
Det presiseres etter erfaring i andre saker, der det har vært nyttet kaier i forbindelse med
næring ved fritidsboliger, at slik sambruk ikke er uproblematisk. En må dessverre også
konstatere at det er næringsvirksomheten som har blitt den skadelidende parten i saken,
selv om de var etablert først.
På grunn av ovenfornevnte er en svært skeptisk til etablering boliger i en fiskerihavn,
både med hensyn til bl.a. støy (ute og inne) og lukt.

Forslagsstillers kommentar:
Kommentar fra Fiskarlaget Vest er tilsvarende som fra Fiskeridirektoratet og vi viser til
svar til merknad gitt til Fiskeridirektoratet.

6. Fylkesmannen i Rogaland:
Frå oversendinga kan me ikkje sjå at det er gitt føresegner for maksimal høgde og
storleik (BYA) for hytter og naust. Føresegner om høgde og storleik i kommuneplanen
bør innarbeidast i reguleringsplanen. Fylkesmannen har fagleg råd om dette blir teke
inn i planføresegnene.

Forslagsstillers kommentar:
I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan for fritidsboliger er høyde og størrelse
for hytter og naust innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.

PRIVATE MERKNADER
1. Tor Austad Nes:

Ferkingstad havn er på A-lista til Karmøy kommune, kulturminneplan. I teksten står det:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn
påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og
molo utgjør i dag»

Jeg har studert skissene og kart til prosjekt Kong Ferking og kan ikke se at det er tatt
hensyn til eksisterende bygninger og til helhet. Det er lett å bli lurt av fugleperspektivet i
bildene av det planlagte boligkomplekset, men folk som er kjent med havna og glad i de
opprinnelige kvalitetene ser kjapt at utbyggingen er alt for høy i forhold til øvrige naust.
Prosjektet fremstår videre som en stor masse mer enn som flere enkeltbygninger ved
siden av hverandre som i resten av havna. Størrelsen, høyden og nærheten til vannet vil
bli svært tydelig sett fra båt eller fra bakkenivå. Prosjektet blir stående mellom havna og
ettermiddagssola og vil gi deler av havna en solblokkering, spesielt i vinterhalvåret.

At driftige folk ønsker å bygge om den gamle fiskebollefabrikken til bygninger som kan
huse folk er en god sak. Men, dette må skje med respekt for de eksisterende verdiene i
havna. Gode prosjekter og ideer tåler motstand, og her må kommunene ikke være feige i
frykt for å fremstå som bremseklosser for kreative ildsjeler. Jeg oppfordrer
kommunen/besluttende myndighet til å ta sitt ansvar og gå for en mye lavere og mindre
totalitær utbygning, en utbygning som både tilfører noe nytt men som ikke bryter
byggeskikk og helhet i havna. Med rette arkitekter/fagfolk vil det være fullt mulig.

Behandlingen av byggesak "Kong Ferking" er etter mitt skjønn et vippepunkt for
Ferkingstad Havn. Går prosjektet gjennom som det står vil det legge føringer for senere
prosjektsøknader i havna. Her står mye på spill. Vis og ta ansvar.
Forslagsstillers kommentar:
Tor Austad Nes sine gode kommentarer og insspill vil bli ivaretatt i Kong Ferking
prosjektet. Dette baserer vi på at planarbeidet med reguleringsplan, planbestemmelser
og planbeskrivelse er grundig gjennomarbeidet. Her fastsetter en krev som vil ivareta
verdier som havna har og samtidig gi et positivt løft og tilføre kvaliteter som kan øke
havnas verdier ved en bygningsmasse som har en arkitektur med god kvalitet og helhet
som er tilpasset eksisterende byggeskikk.
2. Novaform på vegne av Kong Ferking AS v M. Dahl:

Forslagsstillers kommentar:
I planbeskrivelse pkt. 3.14 – trafikkforhold er dette tidligere behandlet. I tillegg har
tiltakshaver følgende kommentar:
Administrasjonen mener at rekkefølgekrav til opparbeidelse av veg må inn i planen, og
viser til at dette har vært med som et krav gjennom hele prosessen.
Tiltakshaver har imidlertid i den senere tid funnet at et slikt krav ikke synes å være
tilstrekkelig forankret i Plan- og bygningsloven, og viser da til §12-7 Bestemmelser i
reguleringsplan:
«I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser ……»
Denne formuleringen er også nærmere omtalt i Ot.prp. Nr. 22 (2004-2005) som «Relevant
og nær sammenheng mellom tiltak/ytelse og gjennomføring av plan», og som gjelder
forhold i utbyggingsavtaler som skal sikre gjennomføringen av rekkefølgekrav.
Det finnes i tillegg flere artikler (skrevet av jurister) knyttet til denne bestemmelsen, og
om kommunens adgang til å pålegge rekkefølgekrav i forbindelse med en privat
regulering. Vi skal ikke komme nærmere inn på dette, men slår egentlig fast at adgangen
til å pålegge rekkefølgekrav er begrenset til å gjelde forhold som er direkte utløst av
tiltaket/formålet i reguleringsplanen.

Når det gjelder Kong Ferking, så er dette et tiltak som best kan beskrives som en
«bruksendring», i den forstand at eiendommen allerede er bebygd med et næringsbygg
som har sin lovlige adkomst til kommunal veg, og dermed oppfyller Pbl. § 18-1 Krav til
opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann.
Tidligere næringsdrift tyder på at her må ha vært en ikke ubetydelig trafikk til og fra
fabrikken som produserte fiskeboller. Det er sånn sett heller ikke noe i veien for at ny
næringsvirksomhet kan etableres i de samme lokalene og på ny skape en økning i
trafikk, målt i fra dagens nivå.
Problemstillingen er derfor om kommunen har reell anledning til å kreve opparbeidelse
av veg i henhold til Pb. §12-7, pkt. 10 når det allerede finnes lovlig adkomst samt at nytt
formål ikke kan påstås å være utløsende. Det vil si at trafikkmengden vil øke i en slik
grad at en oppgradering vil være påkrevd.
Vi kan vanskelig se at 12 fritidsboliger vil generere mer trafikk enn en
næringsvirksomhet som produserer mat. Tvert imot ser en her at næringstrafikk med
lastebiler vil bli byttet ut med personbiler som kun vil benytte eiendommene sine på
fritiden.
Med bakgrunn i dette ønsker ikke tiltakshaver at krav om opparbeidelse av veg skal
inngå i reguleringsplanen for Kong Ferking, men kan strekke seg til å gjelde
opparbeidelse av snuplass for bossbil som skal hente avfall.

3. Ann-Esther Liknes:
Om kommunen har klart å hause opp stemninga rundt den planlagde
omkøyringsvegen, har de om mogeleg her gått inn for å arbeide i det løynde.

Lite informasjon har blitt gitt til grunneigarar. Det er via munnleg vidareleiing frå
grannar fleire av oss har fått vite om planane for KONG FERKING.
Sjølv er eg i prosess med familien for å overta eit av sjøhusa i Ferkingstad hamn.
Tanken var å ha ein roleg stad å trekkje seg tilbake til.
Slik planane er framstilde no, vil eg få trafikken til eit byggjefelt like utanfor
inngangsdøra mi. Alt i dag er det knapt mogeleg for to bilar passera samstundes. Så når
det står i planane at "vegen er i dag relativt brei og lite belastet", forstår eg endelg kva
som er meint i ordtaket: "RELATIVT er et VIDT begrep".
At det i dag ikkje er "kjente støybilder i området" kjem av at der bur lite folk der, og dei
som ferdast i området kjem ofte til fots for å gå tur i nærleiken.
Gode bu- og næringsmiljøaktiviteter er og eit vidt begrep. Dette står under punkt 3.9 barns interesser.
Eg for min del har ikkje interesse av å sitje på nåler og vite at born dagleg leiker i kort
avstand til djupt vatn. Ein vert mindre oppmerksam på borns leik som forelder når
omgjevnadane blir daglege og ikkje berre eit ukjend turmål.

Og skulle de nå ville argumentere med at området kan gjerdast inn, ja, så er vel punkt
3.10 - universell tilgjengelighet - brått ein saga blott.
I hamna er det i dag oppført naust og sjøhus i same høgde og liknande fasade.
Eit bygg som ragar to etager over resten av bygningane vil eg meine skjemmer
omgivnadane. I tillegg stel det både sollys og utsikt for fleire som alt er etablerte.
Parkeringsplassar er allereide for få med i planane. Hugs, dei fleste husstandar har i dag
to bilar. Kjem det då eit venepar og to på besøk til kvar bustad, ender det med parkering
langs den allereide nemnde "RELATIVT brede vei".
Vonar de ser over planane på nytt og tenkjer dykk om før de gjer inngrepen i det som i
dag er ei "roleg hamn" for oss som ALLEREIDE har måtte KJEMPE mot kommunen for å
få den beskjedne luksus som vatn og kloakk.
At eit stort prosjekt NO skal få kome og dra rein nytte av dette, er etter mi meining
skamlaust. Og frå kommunen si side - pinleg framferd.
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn et
nytt reguleringsforslag, nå med fritidsboliger og naust.
Ann- Ester Liknes har videre følgende merknader som vi ønsker å kommentere:
1. Vegen frem til prosjektet er etter hennes mening ikke i henhold til dagens krav og
derfor heller ikke klar for økt trafikk.
Forslagsstillers kommentar:
Fra Karmøy kommune er det stilt rekkefølgekrav til oppgradering av veikrysset mot
fylkesveien samt oppgradering av den offentlige kjøreveien fra krysset og frem til
snuplass for buss. Dette er også tatt inn i godkjent reguleringsplan for Ferkingstad
Havtun.
2. Hun stiller spørsmål til sikkerheten for barn i lek i dette området med dypt vann.
Forslagsstillers kommentar:
Dette er forhold som må ivaretas av foreldre og kan vanskelig sikres igjennom denne
planen.
3. Bygningene i det planlagte prosjektet er alt for høyt i forhold til eksisterende tilstøtende
bygninger og de tar både sollys og utsikt.
Forslagsstillers kommentar:
Det blir nå lagt ut et nytt reguleringsforslag med fritidsboliger og naust til offentlig
ettersyn. Det blir da mulig å komme med nye merknader.
4. Prosjektet kommer gratis til vann og kloakkanlegget på stedet.

Forslagsstillers kommentar:
Tidligere eier av eiendommen har vært med på dette prosjektet og tatt sin del av
kostnadene.

4. Karl Sigurd Tønnesen:
30.01.19:
Da har vi på kortest mulig tid, funnet og kommentert følgende direkte feil og mangler i
planen, utført av Procon AS.
Vårt gards og bruksnummer er 22/152
Følgende kommentarer er fortløpende merknader til kapitler og avsnitt merket med
planens kapittelnummer.

1.1
Her reagerer vi på påstanden om at grunneiere og viktige offentlige etater er varsla
skriftlig om oppstart av planarbeidet.
Vi har ikke mottatt noe skriftlig om dette.
Nabovarsling skulle vært sendt ut til alle grunneiere i havna i en så viktig sak.
2.
Henviser her til kommuneplanen 2014-2023 hvor Kystverkets merknad er blitt tatt høyde
for. ref. Punkt. 8.3 "at bygninger innenfor området for blandet formål ved
Ferkingstadhavn, ikke kan nyttes til boligformål"

3.
3.1.
Ser at Procon A/S bevisst refererer til at planområdet ligger ved Ferkingstad havn på
Ferkingstad. Dette er direkte feil! Planområdet ligger midt i, og som en stor del av
Ferkingstad havn. De nevner selv at Ferkingstad havn er listet som A-objekt og at
helheten av naust, kaier, molo er det viktigste å bevare her. Vi ser ikke at det taler til
deres fordel etter å ha studert vedlagte tegninger og bilder av "høyhus" på over 14 meter.
3.2
Nabobygg i sørvest tilhører og eies av yrkesfisker, som i dag har sitt daglige virke og
arbeid med det som det medfører av støy og jobbrelaterte forhold. Han må bruke
kaiområdet til midlertidig lagring av fiskeutstyr. Det kan komme i konflikt med
støysone og evt kjøring på kai.
3.3
Det stemmer at i hovedsak blir private naust nyttet til fritid /hobbyfiske. Men som eier
og bruker av sjøhuset rett ved siden av (22/152) må vi påpeke at vi har godkjent

forsamlingslokale/fritidsbolig som blir brukt til kulturformidling, utleie og overnatting
bla til artister. Dette er registrert som Himsligt A/S.
3.4
Provoserende beskrivelse av en av de mest besøkte, fotograferte og omtalte naturperlene
på vestsiden av Karmøy! Skammelig!
3.5
Det er bra at reguleringsplanen for Havtun legger opp til parkering og ivaretakelsen av
det viktige kulturlandskapet. Men her kommer spørsmålet opp: Det er lagt opp til
økning i antall cruisebåter til Haugesund, og vi vet av erfaring at veien bort til moloen er
en utfordring for disse bussene. Ser med skrekk på hvordan det vil bli i et
bostedsområde med lekende barn og motgående trafikk.
3.6
Latterlig punkt som sier seg selv ikke stemmer. Fuglene flyr hvor de vil.
3.8
Veien fram til området er i dag relativt smal og veldig belastet. Naboer har overfor oss
sagt at de ikke vil avgi noe av sin eiendom til vegutvidelse.
Vi tilbringer mye tid på tilstøtende terrasse, og har mer enn en gang hatt hjertet i halsen
pga trafikk og fart. Spesielt på kveldstid er her mye uvøren kjøring, og på dagtid faktisk
anleggstrafikk.
Noe busstrafikk? Sjekk dette ut med visithaugesund.no
3.9
Ubemannet lekeplass, få meter i fra kai og sjø. Dybde ca 4 meter. Er det å ivareta barn og
unge sine interesser. Kan dette beskrives som trygge og gode oppvekstvilkår for barn?

3.11
Privat pumpeledning er etablert, men selvfølgelig ikke tilknyttet kommunalt nett
foreløpig.
Det mangler også tinglysning av pålagt forpliktelse fra Karmøy Kommune.
3.12
Hva med kvalitet og standard på kai? Vi har observert mye utrasing mellom
betongkanten og grunnfjell.
3.13
Med henvisning til faglig uttalelse fra Kystverket, samt det faktum at flere yrkesfiskere
har sin base i havnen, er vi direkte provoserte av denne påstanden. Dette punktet er så
tungtveiende, at det i seg selv er nok til å stoppe prosjektet. Det vil selvsagt medføre støy
når fiskere skal utføre sitt daglige virke , UTEN å måtte ta hensyn til tilstøtende
bebyggelse. Fiskeryrket er ikke en ni til fire jobb!
4.1 og 4.2

Det er ikke samsvar med arealformål i punkt 4.1 og 4.2. Hvordan forklares dette?
Tradisjonell stil? 14,5 meter høye? Blir dette sett på å være i tråd med
planbestemmelsene og nåværende bebyggelse?
4.2.1.3
Når noe er planlagt, må vel dette kunne tas med på tegninger?
4.2.1.5.
Henviser her til pkt. 8.3 i kommuneplanen, hvor det står at boligformål ikke tillates selv
om det ligger inne som kombinert bebyggelse.
4.2.1.6.
Som eier av sjøhus som blir berørt av denne vage beskrivelsen av tilkomst til naust, må
vi sterkt fraråde bilkjøring på kaien. Det vil berøre oss personlig at denne trafikken går
helt inntil vårt forsamlingslokale, samt at kaien neppe tåler den slitasjen som biltrafikk
medfører. Kaien er etter vår mening ikke en offentlig vei!
4.2.2.1
Hvor mange biler er det vanlig å ha PR husstand? Dette blir sannsyligvis fordoblet. Og
hvor skal disse bilene parkeres? Vil dette og gå utover oss som allerede har eiendom der
nede, og hva med trafikksikkerhet når tidligere nevnte trafikk med bl a turistbusser skal
passere. Stiller igjen spørsmåletom sikkerhet med tanke på barn og oppvekstmiljø. Stiller
med dette også spørsmålstegn med de fire planlagte parkeringsplassene langs Søre
Ferkingstadveg, som er med på å forverre oversikt og trafikksikkerhet i området . Det er
også uklart hvordan utbygger har tenkt nedkjøring til parkeringsanlegg som grenser
nært opp til vår eiendom.
4.4
Dette punktet faller på sin urimelighet, da det vil bli kjøring til 41(!) nye eiendommer
pluss eksisterende trafikk fra før...
4.6
Viser til punkt 3.11
5.2
1. Henviser til tidligere stilte spørsmål angående utrasing i området mellom støpt kai og
grunnfjell.
4. Vi har fått bekreftet at vegstrekningen det gjelder er ca 200 m lang, fra moloen til
første kryss. Hva med resten opp til hovedveg?
5. Planområdet grenser ikke til, men ER en del av Ferkingstad fiskerihavn!
Konsekvensen for aktive yrkesfiskere i fiskerihavna blir betydelig, ref Kystverkets
anmodning til å ikke godkjenne Ferkingstad havn til boligbebyggelse.
6. Det blåser.....!

6 Innspill

Hva er det i dette sammendraget vi ikke skal få vite? Det er direkte provoserende at det
blir tilbakeholdt innspill fra noen som har hatt merknader til planarbeidet.
Vi vet, etter samtaler med bla Kystverket at de har faglige vurderinger mot
boligbebyggelse i Ferkingstad havn. Alle ti merknader skal tas med.
(kommunen regner her med at de henviser til merknader som er innkommet i forbindelse med
offentlig ettersyn, som selvfølgelig ikke var med i planbeskrivelsen som ble utarbeidet i forbindelse
med 1.gangsbehandlingen)

KONKLUSJON:
Saken har et så stort omfang, og så store konsekvenser for kulturminner, turområder,
historie, nærmiljø, yrkesfiskere, naboer, natur og trafikkmiljø, at den må utsettes, og
vurderes på ny.
29.01.19:
Ferkingstad havn er på A-lista til Karmøy kommune. I teksten står det:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn
påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og
molo utgjør i dag»
Havneområdet har en meget sterk historie, hvor man bare noen minutters gange fra
havna kan se sporene etter våre forfedre.
Jeg har mange minner herfra i oppveksten, noe som førte til at jeg alltid har hatt en drøm
om å «få til noe» selv i området.
Stor var derfor gleden og entusiasmen da vi i 2011 fikk kjøpe et av sjøhusene på vestsida
av havna. Her har vi fulgt alle lover og regler, slik at vi i 2015 fikk dette godkjent som
forsamlingslokale i kjelleretasjen, og fritidsbolig i 2.etasje. Det var mange kamper og
pålegg, men vi kom i mål.
Samtidig med dette, gikk jeg sammen med 16 grunneiere på samme siden av havna og
fikk etablert et VA-anlegg. Dette var også en kamp, men prosjeketet ble godkjent og
fullført.
Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at en av følgekonsekvensene av dette arbeidet
la grunnlaget for godkjenning av «høyblokker» i havneområdet!
Drømmen om å få til noe ble realisert gjennom dette, og vi opprettet Himsligt.
Himsligt har nå i tre år arrangert forskjellige typer arrangementer i disse fantastiske
omgivelsene. Kjente artister fra hele Norge (og faktisk noen mindre kjente fra utlandet),
har reist fra Ferkingstad med bare lovord om en fantastisk plass.
Dere MÅ se på området som en helhet, alt annet vil være feil.

Det er bra med utvikling av områder, men i bunnen av alt bør det ligge respekt for hva
våre forfedre la ned av arbeid og føringer. Dette er ikke ivaretatt her, noe som i seg selv
er grunn god nok til å ta en ny diskusjon i saken.
Jeg har et stort ønske og tro på at Karmøy Kommune kjenner sitt ansvar, gjennomgår
saken på ny, og ender opp med en plan som jeg for mine etterkommere kan være stolt av
å ha kjempet for.
Videre undrer jeg meg over at utbygger har stått fram i bl a media som om at alt er så
godt som godkjent, og skal selges på rekordtid. På selve bygget på kaien er det slått opp
en stor plakat med informasjon og henvisning til en lokal eiendomsmegler. Betenkelig!
Her er mine hovedpunkter til hvorfor dette prosjektet ikke kan godkjennes slik det
framstår.
1.Mangelfull nabovarsling
En så omfattende sak, burde medført at alle grunneiere på den siden av sjøhusrekka
burde vært varslet. Og befaring burde vært en selvfølge. Men det kommer i neste
sekvens.
2.Manglende vedlegg i høringsdokumenter
Egentlig utrolig at tegningene ble «glemt». Videre stiller jeg spørsmål ved nedtoningen
av reelle høyder, tegningene virker nesten manipulerte.

3.Kotehøyde 14,5 meter.
Kommunen må se på helheten for området, og godkjenne kotehøyde til maks det vi
andre har måttet forholde oss til.
Dette høyhusprosjektet bryter med alle retningslinjer for god byggeskikk for området,
noe kommunen må vektlegge tungt.
4.Faglige innspill mot prosjektet fra Kystverket.
Fiskeridirektoratet har, merkelig nok etter min mening, ingen innsigelser i saken. Men
de vurderingene Kystverket har gjort, må veie tungt i denne saken.
De er ansvarlige for å legge til rette for yrkesfiskerne i havna. Som det framkommer av
deres høring, er bl a støy en utfordring. Fiskere jobber 24 timer i døgnet, med forskjellige
typer aktiviteter.
Greiing av garn, høytrykkspyling av båt, flytting av utstyr; nødvendige operasjoner som
må utføres når de må, uten å måtte hensynta naboer. Næringsinteressene må vektlegges,
og som Kystverket skriver, anbefaler de ikke at prosjektet realiseres.
Etter min mening er ikke prosjektet forenlig med føringer som er lagt for havna som
fiskerihavn. Dette kan ikke kommunen bare avfeie, dette er tungtveiende faglige
argumenter som må tas på alvor. I utgangspunktet nok til alene å stoppe prosjektet.

Er det virkelig tilfelle at Kystverkets innstilling ble totalt oversett ved godkjenning av
kommuneplanen i 2015, som åpnet for blandet bebyggelse? I tilfelle en skam for
ettertiden!!
Er grunnforholdene langs kaien utredet? Det er rast ut mye masse i overgangen mellom
betongkai og tilstøtende grunn flere steder.
Er kaien dimensjonert til å tåle de belastningene maskiner og anleggsfasen medfører?
5.Forutsigbarhet
Vi kjøpte vårt sjøhus i 2011. Vi har brukt mye penger og utrolig mye fritid på å få dette
til et sjøhus som i dag er godkjent som fritidsbolig i 2.etasje, og forsamlingslokaler i
1.etasje,
Dersom det nå blir åpnet for boliger på det omsøkte området, er dette etter min mening
en forskjellsbehandling som vi ikke finner kommunen kan forsvare.
Vi har forholdt oss til alle lover, regler og pålegg fra kommunen.

6.Likhet for loven
Dersom planen blir vedtatt, bør hele sjøhusrekka (sørover til Gnr.22/154) innbefattes i
den nye reguleringsplanen.
Dette vil være en rettferdig avgjørelse. Å isolere vekk de få som står igjen på rekka,
finner jeg ikke rimelig.
Vi anslår at vår eiendom som en eventuell følge av realisering av prosjektet, får et
verditap.
Konklusjon: Karmøy kommune må ta de nødvendige hensyn, og derav stoppe
prosjektet.
Forslagsstillers kommentar:
Kommentar fra Karl Sigurd Tønnessen om å vurdere planforslaget på ny er tatt til følge
ved at det er utarbeidet nytt planforslag der omfang og dermed konsekvensene for
påtalte momenter er forsøkt ivaretatt.

5. Borghild Lurane Tønnesen:
En av de viktigste årsakene til min reaksjon på byggeprosjektet, er at vi som nabo ikke
har mottatt nabovarsel. Vi er ikke nærmeste nabo, men blir kraftig berørt av dette.
Terrassen på vårt sjøhus/fritidsbolig, vil miste sol tidlig på dagen, og vil av den grunn
miste sin funksjon. Leilighetene som blir satt opp vil ruve over 14 meter i høyden, og
ligger kun få meter fra eiendommen vår. Det er også planlagt parkeringsanlegg under de
leilighetene som tilstøter vår eiendom. Uklart hvordan utbygger har planlagt innkjøring
til dette. Ellers blir vi berørt av trafikk og veiutvidelse, både etter og underveis i

byggeperioden. Vi bruker sjøhuset ukentlig, både som rekreasjon, avslapping, til sosiale
og familiære sammenkomster og også faktisk til soving etter nattarbeid.

Vi har etter at vi kjøpte sjøhuset i 2011 bidratt til å skape aktivitet og utvikling i havna.
På vårt initiativ ble det lagt vann og kloakkledning til alle sjøhusene på denne siden av
havna, og vi har vært positiv til all aktivitet og utbygging, b.l.a. har vi støttet Ferkingstad
Havtun fullt ut. Det er derfor med undring og frustrasjon at vi tilfeldigvis får vite at
Kong Ferking har planlagt, bygging av høyhus på Ferkingstad havn. En ting er hva det
gjør med havna rent estetisk og kulturelt. En annen ting er hvordan vi som nabo blir
dolket i ryggen. Ingen mulighet til å komme med innsigelser, før det kommer brev fra
Karmøy kommune med beklagelse og ny frist fordi det er blitt gjort en
saksbehandlingsfeil. Ja, det er viktig å opplyse og legge ved plantegninger som viser
høyden og omfanget av disse leilighetene. Grunneiere og yrkesfiskere kan stilletiende ha
godtatt dette, kanskje fordi det er blitt holdt tilbake informasjon og reelle
tegninger/bilder av hvor stor denne inngripen i ei nostalgisk og gammel havn er. En
allmenn oppfatning er at dette er en fiskerihavn, der fiskerne får utføre arbeidet sitt når
på døgnet de måtte ønske. Dette arbeidet kan fort komme i konflikt med fastboende,
som har rett på ro i nabolaget etter et gitt klokkeslett.

Vi har med hjerte for havneområdet på Ferkingstad, lydig og respektfullt, fikset og
renovert vårt sjøhus i tråd med resten av omgivelsene, både når det gjelder fargevalg og
fasade. Vi får nok heller aldri omregulert vår eiendom til boligformål, derfor taper den
sin verdi i både kroner og funksjon. Vi vurderer nå å selge, men som fritidsbolig uten sol
og midt i et bostedsområde, mister den sin verdi. For oss er dette trist og vanskelig. Jeg
nevner også at i underetasjen har vi godkjent forsamlingslokale @himsligt A/S. Der har
vi arrangert konserter og andre kulturelle tilstelninger. Vi vet at dette har blitt satt stor
pris på av både bygdefolk og tilreisende. For oss i himsligtfamilien nonprofitt, men vi
har blitt rike på opplevelser. Vi har også leid og lånt ut lokalet til selskaper,
konfirmasjoner, kurs og ikke minst til den nyetablerte Molinerdagen. Vi vet ikke
hvordan nye naboer stiller seg til den type aktivitet i nabolaget sitt.

Jeg ber om at dette prosjektet blir vurdert på nytt. Ihvertfall oppmoder jeg sterkt til at
om det skulle bli realisert, så bør det bli bygget i tråd med nåværende bebyggelse, både
med tanke på høyde og fasade. Det at det skal selges 10 separate naust under de 8
leilighetene, er grunnen til at bygget blir så høyt. Her ser det ut som utbygger skal
utnytte arealene maksimalt, noe som går utover estetikk og utforming. Har det for
eksempel vært befaring i området?
Håper at Karmøy kommune ser viktigheten av å bevare den unike plassen Ferkingstad
er. Karmøy som turistkommune blir en severdighet fattigere. Havna som kanskje er den
mest fotograferte på Karmøy, vil miste mye av sin sjarm. Tenker på alle
cruisebåtturistbussene som var nedom i fjor sommer. Jeg pratet med flere av turistene.
Kanskje må vi se det utenfra hvor unik den gamle sjøhusbebyggelsen er. De var allefall
imponerte. Og når vi reiser ut i verden selv, så er det de pittoreske landsbyene i Hellas

og sjarmerende fiskerlandsbyene i Spania vi lar oss begeistre av. Alt nytt er ikke godt
nytt!
PS. Blir det bygget som planlagt så regner jeg med at vi, uten problemer, får tillatelse til å
bygge balkong/altan på framsiden av sjøhuset. Eller terrasse mot kaien. Vi mister som
sagt terrassen på sørvestsiden av huset.
Er det mulig å stille erstatningskrav i slike saker?
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå med
fritidsboliger og naust.
Vi kommenterer allikevel noen av innsigelsene her.
Når det gjelder nabovarsling har vi varslet alle som vi ble bedt om å varsle av Karmøy
kommune. Når det gjelder høyde og solforhold til naboeiendommen får en se på dette
når planene for fritidsboliger er detaljerte. Dette prosjektet ligger nordvest for Deres
naust og vil ikke endre solforholdene mye, og en må kunne påregne at det vil bli bygget
på denne eiendommen uansett. Når det gjelder eksisterende vei vil denne bli utbedret
ihht. rekkefølgekrav fra Karmøy kommune.

6. John Olav Nessa:
Først vil jeg presisere at jeg ikke er i mot at det skal bygges på tomta som rommet
fiskebollefabrikken. Det er flott at det skal skje noe på en tomt som har stått mer eller
mindre ubrukt og har stort potensiale.
Viser til kommunens egen vurdering av havna som er oppført på A-lista, i teksten står
følgende: "Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens
hamn påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo utgjør i
dag»
Teksten sier altså at helheten har verdi og ikke detaljer eller hvert enkelt naust. Først vil
jeg stille spørsmål ved at nærmere 1/6 av bebyggelsen i havna kan utelates fra denne
helheten. Det planlagte boligkomplekset fremstår som èn stor bygningsmasse og vil bli
svært fremtredende i havna da den bryter tvert med eksisterende bebyggelse som er
inspirert av rorbuer, bygd av restmaterialer og lappet sammen med det man hadde for
hånd, og hvor hvert enkelt naust har en typologi hvor naustet «går helt ned» altså at
naustdelen i mur henger sammen med overbygget. Det plalagte prosjektet bryter denne
typologien ved at det legges en terrasse som overheng, noe som heller ikke tillates i
resten av havna, som blir liggende som et bånd. Det som bygges over muren henger ikke
sammen med det under som i resten av havna.
Bygget vil være synlig over eksiterende bygninger fra alle sider i havna og vil bli et
blikkfang. Dagens fiskebollefabrikk er ikke flott, men den underordner seg og stjeler

ikke blikket i havna. En naturtlig tilpasning ville være at den planlagte bebyggelsen
underordnet seg de eksisterende naustene i størrelse og uttrykk slik at den ikke blir
fremtredende i havna.
Det omsøkte tiltaket bryter dessuten med kommuneplanens planbestemmelse pkt. 8.3 at
bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til
boligformål. Dette ble påpekt av Kystverket for å ivareta interessene til yrkesfiskerne i
havna.
Kommunen står etter mitt syn ved et veiskille. Dersom utbyggingen tillates med
planlagt høyde vil være vanskelig å argumentere mot at det skal tillates for resten av
havna. Faren for presedens er stor. Det vil bli vanskelig å nekte nabonaustet å utvide til
samme høyde.
Havna står i særstilling på Karmøy, det finnes ikke maken igjen på Karmøy, den brukes i
turistbrosjyrer og var med i innledningen til dokumentaren om Birgitte Tengs for å
skildre miljøet på Karmøy. Karmøy kommune har listet den på A-lista og det er enighet
om verdien havna har både estetisk og historisk. Disse verdiene trues av den planlagte
utbyggingen i det omfanget som foreligger nå.
Jeg oppfordrer dere å ta ansvar og gi motstand til prosjektet slik at det kan bli en
berikelse i stedet for å frarøve havna dens sjel og særpreg. I det minste må høyden
reduseres og tilpasses de eksisterende naustene. Gode prosjekter tåler, og blir bedre av
motstand.
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn et
nytt reguleringsforslag nå med fritidsboliger og naust. Vi kommenterer allikevel noen av
innsigelsene her:
John Olav Nessa er i utgangspunktet positiv til at den ubrukte tomta nå blir bygd på.
Han er kritisk til utformingen av den nye bebyggelsen og at denne må tilpasses slik at
den ikke blir for fremtredende i forhold til eksisterende bebyggelse i havna. Det
poengteres her at det sendes inn til behandling et nytt forslag til reguleringsplan, nå med
fritidsboliger og naust. Dette forslaget vil bli lagt ut til offentlig ettersyn der Dere alle har
mulighet til å komme med merknader/innsigelser.
7. Albert Ferkingstad:
Driver som yrkesfisker og har base og store deler av landbaserte aktiviteter i to sjøhus og
på kaien med grense til den planlagte bebyggelsen. Med henvisning til uttalen fra
kystverket, poengteres de viktigste punktene for denne driften.
I arbeidet kan det ikke tas hensyn til krav om støybegrensning. Dersom prosjektet blir
fullført, må det være utbyggers ansvar å bekoste eventuelle støyforhindrende tiltak.
Fiskeyrket er ikke noe 8-4 jobb, men kan foregå til alle døgnets tider.
Forslagsstillers kommentar:

Ferkingstad havn er en fiskerihavn med det som naturlig fører med seg av støy og lukt.
Dette er behandlet i planen og igjennom bestemmelsene er utbygger pålagt å måle
støynivå og foreta nødvendige bygningstiltak som tilfresstiller dagens krav til
støybegrensning. Det poengteres videre at det må sendes inn til behandling et nytt
forslag til reguleringsplan, nå med fritidsboliger og naust. Dette forslaget vil bli lagt ut til
offentlig ettersyn der Dere har mulighet til å komme med merknader eller innspill.

8. Jacob Ferkingstad:
Ferkingstad havn er ei fiskeri havn. Det bør tas hensyn til at det foregår fiskerirelaterte
jobber i havnebassenget, som f.eks at det er støy ved nattestid og lukt kan forekomme og
at det ikke skal være til hinder for fiskere som skal utøve sitt arbeid i havnen. Er denne
reg.plan sendt til Fiskarlaget Vest og Fiskeri-direktoratet siden dette er en fiskerihavn?
Forslagsstillers kommentar:
Ferkingstad havn er en fiskerihavn med det som naturlig fører med seg av støy og lukt.
Dette er behandlet i planen og igjennom bestemmelsene er utbygger pålagt å måle
støynivå og foreta nødvendige bygningstiltak som tilfresstiller dagens krav til
støybegrensning. Det poengteres videre at det må sendes inn til behandling et nytt
forslag til reguleringsplan, nå med fritidsboliger og naust. Dette forslaget vil bli lagt ut til
offentlig ettersyn der Dere har mulighet til å komme med merknader eller innspill.

9. Elisabeth Thorheim og Bjørn Ove Ådland:
Vi har noen merknader/spørsmål til plan 1027 - Kong Ferking:








Vedrørende parkering: Vi reagerer på at Søre Ferkingstadveg skal benyttes som
gjesteparkering for inntil 4 stk biler. Vegen er smal og den er sterkt trafikkert, spesielt
i helgene og ved ekstra fint/dårlig vær. I turistsesongen fra april-oktober benyttes
vegen hyppig også av busser med cruisepassasjerer.
Hva er tenkt i forhold til tungtrafikk i byggeperiode ? Hvilke tiltak blir iverksatt med
tanke på trafikksikkerhet for fastboende ( blant annet småbarnsfamilier ) ? Hvordan
er den tekniske planen for utforming av krysset mot fylkesvegen?
Høyden på boligene synes å være skjemmende i forhold til eksisterende bebyggelse.
Boligene vil ta utsikt fra omkringliggende hus samt at de vil ha en helt annen stil enn
resten av bygningene langs sjølinjen og havnen forøvrig.
Det ser ut til at boligene blir svært høye og vil ta vesentlig utsikt fra omkringliggende
bebyggelse.

Forslagsstillers kommentar:

Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn
nytt reguleringsforslag med fritidsboliger og naust.
Vi kommenterer allikevel noen av innsigelsene her.
Når det gjelder gjesteparkering med inntil 4 biler langs Søre Ferkingstadveg vil disse
ligge inne på eiendommen. Når det gjelder økt trafikk skyldes det nok ikke dette
prosjektet spesielt, men det fra Karmøy kommune lagt inn et rekkefølgekrav for
Ferkingstad havtun der Søre Ferkingstadveg skal oppgraderes inkl. veikryss mot
fylkesveien og snuplass for buss. I forbindelse med den godkjente planene for
Ferkingstad Havtun er det at det skal utarbeides tekniske planer for veikrysset mot
fylkesveien. Når det gjelder trafikk ifbm. anleggsperioden vil dette bli ivaretatt av
utbygger med nødvendig sikring og HMS-planer. Når det gjelder høyde på bygningene
med hensyn til utsikt, solforhold m.m vil dette fremgå når en sender inn til behandling
et nytt forslag til reguleringsplan for fritidsboliger med naust. Dettte forslaget vil bli lagt
ut til offentlig ettersyn der Dere har mulighet til å komme med merknader/innsigelser.

10. Geir Sigurd Ådland:
Nærmeste nabo til prosjektet.
Jeg har avgitt ca 1 meter av min eiendom på utsiden av hagegjerdet for å gi klaring på 4
meter mellom min eiendom og sjøhusrekken. Den meteren var gitt for prosjektet lengre
ut ref Gunnar og Jens Tangen - Ferkingstad Havtun –
At det nå planlegges permanente boliger og ytterligere 10 naust ved prosjekt Kong
Ferking gjør at jeg ser meg nødt til å be om en utsettelse.
En ting er at prosjekt Kong Ferking vil ta brorparten av utsikt fra min bolig og på det
viset sannsynlig redusere verdi. En annen, men viktigere sak, er at økning av trafikk til
og fra anser jeg som en øket risiko for mine barn.
Jeg er villig til å være med på å forhandle og se på muligheter til en løsning for et felles
beste både for vi som bor her og eventuelt nye naboer.
Som første steg hadde det vært fint å få tilsent nabovarsel og plan av prosjektet i sin
helhet.
Da spesielt med hvordan en tenker at sikkerheten ivaretas for oss som allerede bor der.
Andre steg kan f.eks være at vi får til en befaring hvor skarp og uoversiktlig sving som
slutter i min uttkjørsel tas med i risikovurdering.
Forslagsstillers kommentar:
Innsigelsene er her gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med boliger. Det
opprinnelige reguleringsforslaget med boliger er nå trekt tilbake og det sendes nå inn et
nytt reguleringsforslag nå med fritidsboliger og naust. Vi kommenterer allikevel noen av
innsigelsene her.

Geir Sigurd Ådland har gitt fra seg 1 m av sin eiendom ifbm. utbedring av Søre
Ferkingstadveg. Han er opptatt av trafikksikkerhet og økning i trafikken. Når det gjelder
trafikksikkerheten skal det legges frem en plan for oppgradering av Søre Ferkingstadveg
mot fylkesvegen. Dette er lagt inn som et rekkefølgekrav i den godkjente planen for
Ferkingstad Havtun. I forbindelse med oppgradering av veien vil det nødvendigvis være
befaringer og møter med oppsittere langs veien.

11. Nina Ådland:
Tanken om å oppgradera Ferkingstad Havn kan ein ikkje vera anna enn positiv til.
MEN,når det viser seg av planteikningane at ein er i ferd med å godkjenna 14 meter
høge bustadhus, midt i ei havn, då bør ein revurdera den planen.
Underteikna har lese gjennom planforslaget til Kong Ferking – plan 1027, og stiller seg
skeptisk til iverksetjing av planen. I planforslaget står det blant anna at området er lite
trafikkert, noko som er direkte usant. Dette veit eg, blant anna fordi eg til tider
disponerar rorbu i nærleiken, saman med barn, og det sterkt trafikkerte området pr i dag
er vel ein av grunnane til at rorbulivet kan vera nervepirrande i Ferkingstad Havn.
Planen viser og til at «bustadane skal best mogleg tilpassast til eksisterande
bygninger…» (punkt 4.2.1) Å byggja hus på over 14 meters høgde, ved sidan av
eksisterande bygningar på rundt 5 - 6 meters høgde, er det motsette av «best mogleg
tilpassing».
Dette området er eit populært område for turgåarar. Estetikken og stemninga i området
er i fare der som Kong Ferking blir bygd på den måten som dette planforslaget viser.
Oppfordringa er å endra planane til det betre, og til det beste for eksisterande lokalmiljø.
Ber om at innspelet blir vurdert.

Forslagsstillers kommentar:
Kommentar fra Nina Ådland er gitt på bakgrunn av opprinnelig reguleringsforslag med
boliger. Planene er nå endret og vi mener å imøtekomme merknaden ved det nye
planforslaget er det er lagt vekt på estetikk og tilpasning til lokalt bygningsmiljø.

Kapittel 8: Vedlegg


Ilustrasjon - Tegninger (Fra Sevland og Bunyan arkitekter)
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Fra: "Nina Ådland" <n_aadland@hotmail.com>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30. januar 2019 22:28:23
Emne: Merknad til planforslag Kong Ferking- plan 1027
Tankenom å oppgraderaFerkingstadHavnkan ein ikkje vera annaenn positiv til. MEN,når det viser segav planteikninganeat ein er i ferd med å godkjenna
14 meter høgebustadhus,midt i ei havn,då bør ein revurderaden planen..
Underteiknahar lesegjennom planforslagettil KongFerking– plan 1027,og stiller segskeptisktil iverksetjingav planen.I planforslagetstår det blant anna
at området er lite trafikkert, noko som er direkte usant.Dette veit eg, blant annafordi eg til tider disponerarrorbu i nærleiken,samanmed barn, og det
sterkt trafikkerte området pr i dag er vel ein av grunnanetil at rorbulivet kan vera nervepirrandei FerkingstadHavn.
Planenviserog til at «bustadaneskalbest moglegtilpassasttil eksisterandebygninger…»(punkt 4.2.1)Å byggjahus på over 14 meters høgde,ved sidanav
eksisterandebygningarpå rundt 5-6 meters høgde,er det motsette av «best moglegtilpassing».
Dette området er eit populært områdefor turgåarar.Estetikkenog stemningai området er i fare dersom KongFerkingblir bygd på den måten som dette
planforslagetviser.
Oppfordringaer å endra plananetil det betre, og til det bestefor eksisterandelokalmiljø.
Ber om at innspeletblir vurdert.
Mvh Nina Ådland
Sendtfra E-post for Windows10

Fra: "Karl Sigurd Tønnesen" <karto@biomar.com>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>
Kopi: "Bergitte Hatteland" <bha02@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30. januar 2019 23:24:00
Emne: Merknader til PLAN 1027

Merknader til Planbeskrivelsen Kong Ferking plan 1027
Arkivsøk 17//332
Sakstittel:plan 1027 - detaljreguleringsplan for kong Ferking - 22/212, 214 m.fl.
Jeg ønsker en bekreftelse på at denne mailen er mottatt innen høringsfristen, som er 30.januar 2019.
Da har vi på kortest mulig tid, funnet og kommentert følgende direkte feil og mangler i planen, utført av Procon AS.
Vårt gards og bruksnummer er 22/152
Følgende kommentarer er fortløpende merknader til kapitler og avsnitt merket med planens kapittelnummer.
1.1
Her reagerer vi på påstanden om at grunneiere og viktige offentlige etater er varsla skriftlig om oppstart av planarbeidet.
Vi har ikke mottatt noe skriftlig om dette.
Nabovarsling skulle vært sendt ut til alle grunneiere i havna i en så viktig sak.
2.
Henviser her til kommuneplanen 2014-2023 hvor Kystverkets merknad er blitt tatt høyde for. ref. Punkt. 8.3 "at bygninger innenfor området for blandet formål
ved Ferkingstadhavn, ikke kan nyttes til boligformål"
3.
3.1.

Ser at Procon A/S bevisst refererer til at planområdet ligger ved Ferkingstad havn på Ferkingstad. Dette er direkte feil! Planområdet ligger midt i, og som en
stor del av Ferkingstad havn. De nevner selv at Ferkingstad havn er listet som A-objekt og at helheten av naust, kaier, molo er det viktigste å bevare her. Vi
ser ikke at det taler til deres fordel etter å ha studert vedlagte tegninger og bilder av "høyhus" på over 14 meter.
3.2
Nabobygg i sørvest tilhører og eies av yrkesfisker, som i dag har sitt daglige virke og arbeid med det som det medfører av støy og jobbrelaterte forhold. Han
må bruke kaiområdet til midlertidig lagring av fiskeutstyr. Det kan komme i konflikt med støysone og evt kjøring på kai.
3.3
Det stemmer at i hovedsak blir private naust nyttet til fritid /hobbyfiske. Men som eier og bruker av sjøhuset rett ved siden av (22/152) må vi påpeke at vi har
godkjent forsamlingslokale/fritidsbolig som blir brukt til kulturformidling, utleie og overnatting bla til artister. Dette er registrert som Himsligt A/S.
3.4
Provoserende beskrivelse av en av de mest besøkte, fotograferte og omtalte naturperlene på vestsiden av Karmøy! Skammelig!
3.5
Det er bra at reguleringsplanen for Havtun legger opp til parkering og ivaretakelsen av det viktige kulturlandskapet. Men her kommer spørsmålet opp: Det er
lagt opp til økning i antall cruisebåter til Haugesund, og vi vet av erfaring at veien bort til moloen er en utfordring for disse bussene. Ser med skrekk på
hvordan det vil bli i et bostedsområde med lekende barn og motgående trafikk.
3.6
Latterlig punkt som sier seg selv ikke stemmer. Fuglene flyr hvor de vil.
3.8
Veien fram til området er i dag relativt smal og veldig belastet. Naboer har overfor oss sagt at de ikke vil avgi noe av sin eiendom til vegutvidelse.
Vi tilbringer mye tid på tilstøtende terrasse, og har mer enn en gang hatt hjertet i halsen pga trafikk og fart. Spesielt på kveldstid er her mye uvøren kjøring, og
på dagtid faktisk anleggstrafikk.
Noe busstrafikk? Sjekk dette ut med visithaugesund.no
3.9
Ubemannet lekeplass, få meter i fra kai og sjø. Dybde ca 4 meter. Er det å ivareta barn og unge sine interesser. Kan dette beskrives som trygge og gode
oppvekstvilkår for barn?
3.11
Privat pumpeledning er etablert, men selvfølgelig ikke tilknyttet kommunalt nett foreløpig.
Det mangler også tinglysning av pålagt forpliktelse fra Karmøy Kommune.
3.12
Hva med kvalitet og standard på kai? Vi har observert mye utrasing mellom betongkanten og grunnfjell.

3.13
Med henvisning til faglig uttalelse fra Kystverket, samt det faktum at flere yrkesfiskere har sin base i havnen, er vi direkte provoserte av denne påstanden.
Dette punktet er så tungtveiende, at det i seg selv er nok til å stoppe prosjektet. Det vil selvsagt medføre støy når fiskere skal utføre sitt daglige virke , UTEN å
måtte ta hensyn til tilstøtende bebyggelse. Fiskeryrket er ikke en ni til fire jobb!
4.1 og 4.2
Det er ikke samsvar med arealformål i punkt 4.1 og 4.2. Hvordan forklares dette?
Tradisjonell stil? 14,5 meter høye? Blir dette sett på å være i tråd med planbestemmelsene og nåværende bebyggelse?
4.2.1.3
Når noe er planlagt, må vel dette kunne tas med på tegninger?
4.2.1.5.
Henviser her til pkt. 8.3 i kommuneplanen, hvor det står at boligformål ikke tillates selv om det ligger inne som kombinert bebyggelse.
4.2.1.6.
Som eier av sjøhus som blir berørt av denne vage beskrivelsen av tilkomst til naust, må vi sterkt fraråde bilkjøring på kaien. Det vil berøre oss personlig at
denne trafikken går helt inntil vårt forsamlingslokale, samt at kaien neppe tåler den slitasjen som biltrafikk medfører. Kaien er etter vår mening ikke en
offentlig vei!
4.2.2.1
Hvor mange biler er det vanlig å ha PR husstand? Dette blir sannsyligvis fordoblet. Og hvor skal disse bilene parkeres? Vil dette og gå utover oss som
allerede har eiendom der nede, og hva med trafikksikkerhet når tidligere nevnte trafikk med bl a turistbusser skal passere. Stiller igjen spørsmåletom sikkerhet
med tanke på barn og oppvekstmiljø. Stiller med dette også spørsmålstegn med de fire planlagte parkeringsplassene langs Søre Ferkingstadveg, som er med
på å forverre oversikt og trafikksikkerhet i området . Det er også uklart hvordan utbygger har tenkt nedkjøring til parkeringsanlegg som grenser nært opp til vår
eiendom.
4.4
Dette punktet faller på sin urimelighet, da det vil bli kjøring til 41(!) nye eiendommer pluss eksisterende trafikk fra før...
4.6
Viser til punkt 3.11
5.2

1. Henviser til tidligere stilte spørsmål angående utrasing i området mellom støpt kai og grunnfjell.

4. Vi har fått bekreftet at vegstrekningen det gjelder er ca 200 m lang, fra moloen til første kryss. Hva med resten opp til hovedveg?
5. Planområdet grenser ikke til, men ER en del av Ferkingstad fiskerihavn! Konsekvensen for aktive yrkesfiskere i fiskerihavna blir betydelig, ref Kystverkets
anmodning til å ikke godkjenne Ferkingstad havn til boligbebyggelse.
6. Det blåser.....!
6 Innspill
Hva er det i dette sammendraget vi ikke skal få vite? Det er direkte provoserende at det blir tilbakeholdt innspill fra noen som har hatt merknader til
planarbeidet.
Vi vet, etter samtaler med bla Kystverket at de har faglige vurderinger mot boligbebyggelse i Ferkingstad havn. Alle ti merknader skal tas med.
KONKLUSJON:
Saken har et så stort omfang, og så store konsekvenser for kulturminner, turområder, historie, nærmiljø, yrkesfiskere, naboer, natur
og trafikkmiljø, at den må utsettes, og vurderes på ny.
Ferkingstad, 30.januar 2019
Karl Sigurd Tønnesen
Borghild Lurane Tønnesen
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Utvidet offentlig ettersyn - Plan 1027 Detaljreguleringsplan for Kong Ferking - gnr
22/212,214,196. Uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Sør
Vi viser til mottatt utvidet offentlig ettersyn om detaljregulering for Ferkingstad Fiskerihavn,
Kong Ferking – gnr 22/212,214,196 på Karmøy.
Det planlegges bl.a. å legge til rette for 8 boenheter i fiskerihavna, med bl.a. forslag til
bestemmelse om støynivå.
Vi minner om at Ferkingstad fiskerihavn er et område for utøvelse av næringsvirksomhet og
er i bruk av fiskefartøy. Statens forutsetning for å gi finansiering til infrastruktur i havnen er
at denne infrastrukturen skal nyttes til næringsformål (fiskeri) og ikke til boligutbygging.
Bruken av havna til fiskeriformål medfører støy, lukt og trafikk. Dette er en naturlig følge av,
og forenelig med, formålet med fiskerihavna. Å innføre planbestemmelser som setter
begrensninger mot støy vil derfor både være i strid med den bruken som havnen er bygd for,
og med de aktivitetene som foregår i havnen i dag.
Vårt faglige råd er å ikke tillate boenheter helt nede i havnen. Vi registrerer at Kystverket har
gitt samme faglige råd, med samme begrunnelse. Vi støtter Kystverkets i deres vurdering.
Vi støtter også Kystverkets vurdering om at det er utbyggers ansvar å sørge for tilstrekkelige
avbøtende tiltak for å forhindre at støy, lukt og trafikk blir til sjenanse for eventuelle
framtidige beboere i fiskerihavnen.
Vi tilrår at kommunen gjennom sin arealdisponering og planbestemmelser sørger for at det
arealet som benyttes av fiskerne langs og på kaiene ikke beslaglegges av annen aktivitet. Vi
tilrår derfor at boenhetene trekkes lenger inn på land. I alle tilfeller tilrår vi at kommunens
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planbestemmelser må være i samsvar med det formålet og den bruken havnen er etablert
for, nemlig fiskeriformål. I praksis vil dette bety at det må være utbyggers ansvar å sørge for
å iverksette avbøtende tiltak som ikke medfører restriksjoner på bruken av fiskerihavna til
fiskeriformål.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Kari Grundvig
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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KARMØY KOMMUNE - GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. - REGULERINGSPLAN FERKINGSTAD HAVN - KONG FERKING - UTVIDET OFFENTLIG ETTERSYN PLAN
1027. UTTALELSE VEDR. NYERE TIDS KULTURMINNER
Vi viser til ovenfor nevnte sak som er sendt til Rogaland fylkeskommune for utvidet
offentlig ettersyn, samt til regionalplanavdelingens tidligere uttalelser i saken. Vi ønsker å
supplere med en uttalelse til planforslaget i forhold til nyere tids kulturminner.
I saksoversendelsen har vi nå mottatt tegninger som gir grunnlag for en mer konkret
vurdering av hvilken virkning det planlagte byggeprosjektet kan gi i Ferkingstad havn.
Byggingen av havnen slik vi kjenner den i dag startet mot slutten av 1800-tallet. Det er lagt
ned store offentlige ressurser for å tilrettelegge havnen med molo og kaianlegg, slik at
funksjonen som fiskerihavn med sjørettet næring ble styrket. De fleste naustene som
omkranser havnen er bygget på 1960-tallet med tilnærmet samme størrelse og uttrykk. I
utgangspunktet var oppføringen av de mange naustene et tidlig forsøk på å tilrettelegge
for fiskerelatert turisme og reiseliv på Karmøy.
Havnen fremstår i dag som et spennende helhetlig bygningsmiljø med høy kulturhistorisk
interesse. Hele naustmiljøet, den gamle moloen og store deler av havnebassenget er i
kommunedelplan for kulturminner i Karmøy markert som A-område. Dette betyr at
kommunen har tillagt kulturminnene og kulturmiljøet svært høy verneverdi. Det er et mål i
planen at A-områdene skal reguleres med hensynssone for bevaring. Innenfor
planområdet i forslag til ny reguleringsplan, Plan 1027 Kong Ferking, ligger det i dag en
nedlagt fiskebollefabrikk. Dette planområdet inngår ikke i A-området, men ligger i tett inntil
til det verneverdige området.
I fylkesrådmannens merknader til oppstart av reguleringsplan ble det signalisert at ny
bebyggelse bør harmonere med det stedtypiske bygningsmiljøet i Ferkingstad havn. Av
oversendte tegninger og illustrasjoner vurderer fylkesrådmannen fra et
kulturvernperspektiv at byggeprosjektet ikke har oppnådd en tilstrekkelig tilpassing til det
stedtypiske bygningsmiljøet i havnen. Dette gjelder særlig i forhold til høyder og uttrykk.
Dersom de foreslåtte høydene skal legges til grunn for ny bebyggelse bør det være et
minstekrav at ny bebyggelse trappes ned i høyde på begge ytterkantene. Et slik grep vil til
en viss grad begrense at det oppstår brå og uheldige overganger til eksisterende
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bebyggelse, og havnens helhetlige uttrykk generelt. Fra et kulturvernperspektiv burde hele
byggeprosjektet ideelt sett vært redusert i høyde.
Når det gjelder byggeprosjektets uttrykk ser vi at det er gjort forsøk på tilpassing i
gavlmotivene og bruk av saltak. Imidlertid synes fylkesrådmannen at det oppstår noen
visuelle utfordringer ved at de sjøhuslignende volumene er tenkt bygget oppå den
eksisterende fabrikkbygningen. Dette gjør at den nye bebyggelsen mister den naturlige
kontakten med bakken og kaien. For at den nye bebyggelsen skal harmonere bedre med
eksisterende bebyggelse i havnen frarådes det at den legges oppå fabrikkbygningen. For
å kunne løse de uttrykksmessige utfordringene som byggeprosjektet har, og ikke minst gi
mulighet for å løse dette gjennom arkitektoniske grep, bør fabrikkbygningen rives og ny
bebyggelse prosjekteres på ny.
Et annet aspekt som mer og mer blir en utfordring i forhold til eldre bygninger i betong, er
svekkelser i betongens bære- og strekkevne som resultat av korrosjon. Dette er særlig
utfordrende på eldre betongkonstruksjoner som er eksponert for hav og saltvann. Dersom
den gamle fabrikkbygningen har denne typen skader, kan det innebære risiko eller på sikt
utfordringer å benytte den som grunnmur for ny bebyggelse.
Fra et kulturvernperspektiv mener fylkesrådmannen det planlagte byggeprosjektet ikke er
godt nok tilpasset det stedtypiske og verneverdige bygningsmiljøet i Ferkingstad havn. Det
anbefales ny prosjektering, der nedtrapping av høyder og bedre tilpassing av uttrykk
innarbeides i dialog med kulturvernmyndighetene.
Med hilsen
Seksjon for kulturarv
Kate I. Jellestad Syvertsen
seksjonssjef
Ingvar Kristiansen
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Bruk vårt saksnr når du skal svare på brevet

Fra: "Elisabeth Thorheim" <E_lisabeth_@hotmail.com>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30. januar 2019 23:51:20
Emne: Kong Ferking, plan nr 1027
Hei!
Vi har noen merknader/spørsmål til plan 1027 - Kong Ferking:









Vedrørende parkering: Vi reagerer på at Søre Ferkingstadveg skal benyttes som
gjesteparkering for inntil 4 stk biler. Vegen er smal og den er sterkt trafikkert, spesielt
i helgene og ved ekstra fint/dårlig vær. I turistsesongen fra april-oktober benyttes
vegen hyppig også av busser med cruisepassasjerer.
Hva er tenkt i forhold til tungtrafikk i byggeperiode ? Hvilke tiltak blir iverksatt med
tanke på trafikksikkerhet for fastboende ( blant annet småbarnsfamilier ) ? Hvordan
er den tekniske planen for utforming av krysset mot fylkesvegen?
Høyden på boligene synes å være skjemmende i forhold til eksisterende
bebyggelse. Boligene vil ta utsikt fra omkringliggende hus samt at de vil ha en helt
annen stil enn resten av bygningene langs sjølinjen og havnen forøvrig.
Det ser ut til at boligene blir svært høye og vil ta vesentlig utsikt fra omkringliggende
bebyggelse.

Mvh

Elisabeth Thorheim og Bjørn Ove Ådland

Med vennlig hilsen

Fra: "Geir Sigurd Ådland" <gs_aadland@hotmail.com>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30. januar 2019 22:51:30
Emne: Plan 1027 - Kong Ferking

Avsender:
Geir Sigurd Ådland
Søre Ferkingstadveg 138
4274 Stol
Nærmeste nabo til prosjektet.
Jeg har avgitt ca 1 meter av min eiendom på utsiden av hagegjerdet for å gi klaring
på 4 meter mellom min eiendom og sjøhusrekken.
Den meteren var gitt for prosjektet lengre ut ref Gunnar og Jens Tangen Ferkingstad Havtun At det nå planlegges permanente boliger og ytterligere 10 naust ved prosjekt Kong
Ferking gjør at jeg ser meg nødt til å be om en utsettelse.
En ting er at prosjekt Kong Ferking vil ta brorparten av utsikt fra min bolig og på det
viset sannsynlig redusere verdi. En annen, men viktigere sak, er at økning av trafikk
til og fra anser jeg som en øket risiko for mine barn.
Jeg er villig til å være med på å forhandle og se på muligheter til en løsning for et
felles beste både for vi som bor her og eventuelt nye naboer.
Som første steg hadde det vært fint å få tilsent nabovarsel og plan av prosjektet i sin
helhet.
Da spesielt med hvordan en tenker at sikkerheten ivaretas for oss som allerede bor
der.
Andre steg kan f.eks være at vi får til en befaring hvor skarp og uoversiktlig sving
som slutter i min uttkjørsel tas med i risikovurdering.
Mvh
Geir Sigurd Ådland

Fra: "jacob ferkingstad" <jacobferkingstad@hotmail.com>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30. januar 2019 21:33:16
Emne: PLAN 1027
Ferkingstad havn er ei fiskeri havn. Det bør tas hensyn til at det
foregår fiskerirelaterte jobber i havnebassenget, som f.eks at det er
støy ved nattestid og lukt kan forekomme og at det ikke skal være til
hinder for fiskere som skal utøve sitt arbeid i havnen. Er denne reg.plan
sendt til Fiskarlaget Vest og Fiskeridirektoratet siden dette er en
fiskerihavn?
Mvh
Jacob ferkingstad

Først vil jeg presisere at jeg ikke er i mot at det skal bygges på tomta som rommet
fiskebollefabrikken. Det er flott at det skal skje noe på en tomt som har stått mer eller mindre
ubrukt og har stort potensiale.
Viser til kommunens egen vurdering av havna som er oppført på A-lista, i teksten står
følgende:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her. Dagens hamn
påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust er frå 60- tallet. Det er ikkje
bygningsdetaljene som er viktigst å bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo
utgjør i dag»
Teksten sier altså at helheten har verdi og ikke detaljer eller hvert enkelt naust. Først vil jeg
stille spørsmål ved at nærmere 1/6 av bebyggelsen i havna kan utelates fra denne helheten.
Det planlagte boligkomplekset fremstår som èn stor bygningsmasse og vil bli svært
fremtredende i havna da den bryter tvert med eksisterende bebyggelse som er inspirert av
rorbuer, bygd av restmaterialer og lappet sammen med det man hadde for hånd, og hvor hvert
enkelt naust har en typologi hvor naustet «går helt ned» altså at naustdelen i mur henger
sammen med overbygget. Det plalagte prosjektet bryter denne typologien ved at det legges en
terrasse som overheng, noe som heller ikke tillates i resten av havna, som blir liggende som et
bånd. Det som bygges over muren henger ikke sammen med det under som i resten av havna.
Bygget vil være synlig over eksiterende bygninger fra alle sider i havna og vil bli et blikkfang.
Dagens fiskebollefabrikk er ikke flott, men den underordner seg og stjeler ikke blikket i havna.
En naturtlig tilpasning ville være at den planlagte bebyggelsen underordnet seg de
eksisterende naustene i størrelse og uttrykk slik at den ikke blir fremtredende i havna.
Det omsøkte tiltaket bryter dessuten med kommuneplanens planbestemmelse pkt. 8.3 at
bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til
boligformål. Dette ble påpekt av Kystverket for å ivareta interessene til yrkesfiskerne i havna.
Kommunen står etter mitt syn ved et veiskille. Dersom utbyggingen tillates med planlagt
høyde vil være vanskelig å argumentere mot at det skal tillates for resten av havna. Faren for
presedens er stor. Det vil bli vanskelig å nekte nabonaustet å utvide til samme høyde.
Havna står i særstilling på Karmøy, det finnes ikke maken igjen på Karmøy, den brukes i
turistbrosjyrer og var med i innledningen til dokumentaren om Birgitte Tengs for å skildre
miljøet på Karmøy. Karmøy kommune har listet den på A-lista og det er enighet om verdien
havna har både estetisk og historisk. Disse verdiene trues av den planlagte utbyggingen i det
omfanget som foreligger nå.
Jeg oppfordrer dere å ta ansvar og gi motstand til prosjektet slik at det kan bli en berikelse i
stedet for å frarøve havna dens sjel og særpreg. I det minste må høyden reduseres og tilpasses
de eksisterende naustene. Gode prosjekter tåler, og blir bedre av motstand.
Vennlig Hilsen
John Olav Nessa
Nesvarden 62, 4274 Stol

Fra: "Borghild Tønnesen" <borghild.tonnesen@gmail.com>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>, bha02@karmøy.kommune.no
Sendt: 29. januar 2019 23:32:53
Emne: AREALPLAN 1027

Merknader angående Kong Ferking sine planlagte leiligheter på Ferkingstad
- plan 1027

En av de viktigste årsakene til min reaksjon på byggeprosjektet, er at vi
som nabo ikke har mottatt nabovarsel. Vi er ikke nærmeste nabo, men blir
kraftig berørt av dette. Terrassen på vårt sjøhus/fritidsbolig, vil miste
sol tidlig på dagen, og vil av den grunn miste sin funksjon. Leilighetene
som blir satt opp vil ruve over 14 meter i høyden, og ligger kun få meter
fra eiendommen vår. Det er også planlagt parkeringsanlegg under de
leilighetene som tilstøter vår eiendom. Uklart hvordan utbygger har
planlagt innkjøring til dette. Ellers blir vi berørt av trafikk og
veiutvidelse, både etter og underveis i byggeperioden. Vi bruker sjøhuset
ukentlig, både som rekreasjon, avslapping, til sosiale og familiære
sammenkomster og også faktisk til soving etter nattarbeid.

Vi har etter at vi kjøpte sjøhuset i 2011 bidratt til å skape aktivitet
og utvikling i havna. På vårt initiativ ble det lagt vann og
kloakkledning til alle sjøhusene på denne siden av havna, og vi har vært
positiv til all aktivitet og utbygging, b.l.a. har vi støttet Ferkingstad
Havtun fullt ut. Det er derfor med undring og frustrasjon at vi
tilfeldigvis får vite at Kong Ferking har planlagt, bygging av høyhus på
Ferkingstad havn. En ting er hva det gjør med havna rent estetisk og
kulturelt. En annen ting er hvordan vi som nabo blir dolket i ryggen.
Ingen mulighet til å komme med innsigelser, før det kommer brev fra
Karmøy kommune med beklagelse og ny frist fordi det er blitt gjort en
saksbehandlingsfeil. Ja, det er viktig å opplyse og legge ved
plantegninger som viser høyden og omfanget av disse leilighetene.
Grunneiere og yrkesfiskere kan stilletiende ha godtatt dette, kanskje
fordi det er blitt holdt tilbake informasjon og reelle tegninger/bilder
av hvor stor denne inngripen i ei nostalgisk og gammel havn er. En
allmenn oppfatning er at dette er en fiskerihavn, der fiskerne får utføre
arbeidet sitt når på døgnet de måtte ønske. Dette arbeidet kan fort komme
i konflikt med fastboende, som har rett på ro i nabolaget etter et gitt
klokkeslett.

Vi har med hjerte for havneområdet på Ferkingstad, lydig og respektfullt,
fikset og renovert vårt sjøhus i tråd med resten av omgivelsene, både når
det gjelder fargevalg og fasade. Vi får nok heller aldri omregulert vår
eiendom til boligformål, derfor taper den sin verdi i både kroner og

funksjon. Vi vurderer nå å selge, men som fritidsbolig uten sol og midt i
et bostedsområde, mister den sin verdi. For oss er dette trist og
vanskelig. Jeg nevner også at i underetasjen har vi godkjent
forsamlingslokale @himsligt A/S. Der har vi arrangert konserter og andre
kulturelle tilstelninger. Vi vet at dette har blitt satt stor pris på av
både bygdefolk og tilreisende. For oss i himsligtfamilien nonprofitt, men
vi har blitt rike på opplevelser. Vi har også leid og lånt ut lokalet til
selskaper, konfirmasjoner, kurs og ikke minst til den nyetablerte
Molinerdagen. Vi vet ikke hvordan nye naboer stiller seg til den type
aktivitet i nabolaget sitt.

Jeg ber om at dette prosjektet blir vurdert på nytt. Ihvertfall oppmoder
jeg sterkt til at om det skulle bli realisert, så bør det bli bygget i
tråd med nåværende bebyggelse, både med tanke på høyde og fasade. Det at
det skal selges 10 separate naust under de 8 leilighetene, er grunnen til
at bygget blir så høyt. Her ser det ut som utbygger skal utnytte arealene
maksimalt, noe som går utover estetikk og utforming. Har det for eksempel
vært befaring i området?

Håper at Karmøy kommune ser viktigheten av å bevare den unike plassen
Ferkingstad er. Karmøy som turistkommune blir en severdighet fattigere.
Havna som kanskje er den mest fotograferte på Karmøy, vil miste mye av
sin sjarm. Tenker på alle cruisebåtturistbussene som var nedom i fjor
sommer. Jeg pratet med flere av turistene. Kanskje må vi se det utenfra
hvor unik den gamle sjøhusbebyggelsen er. De var allefall imponerte. Og
når vi reiser ut i verden selv, så er det de pittoreske landsbyene i
Hellas og sjarmerende fiskerlandsbyene i Spania vi lar oss begeistre av.
Alt nytt er ikke godt nytt!

Mvh. Borghild L. Tønnesen.

PS. Blir det bygget som planlagt så regner jeg med at vi, uten problemer,
får tillatelse til å bygge balkong/altan på framsiden av sjøhuset. Eller
terrasse mot kaien. Vi mister som sagt terrassen på sørvestsiden av
huset.

Er det mulig å stille erstatningskrav i slike saker?
-Mvh. Borghild L. Tønnesen
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Ferkingstad havn er på A-lista til Karmøy kommune. I teksten står det:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her.
Dagens hamn påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens
naust er frå 60- tallet. Det er ikkje bygningsdetaljene som er viktigst å
bevare her, men den helheten av naust, kaier og molo utgjør i dag»

Havneområdet har en meget sterk historie, hvor man bare noen minutters
gange fra havna kan se sporene etter våre forfedre.
Jeg har mange minner herfra i oppveksten, noe som førte til at jeg alltid
har hatt en drøm om å «få til noe» selv i området.
Stor var derfor gleden og entusiasmen da vi i 2011 fikk kjøpe et av
sjøhusene på vestsida av havna. Her har vi fulgt alle lover og regler,
slik at vi i 2015
fikk dette godkjent som forsamlingslokale i kjelleretasjen, og
fritidsbolig i 2.etasje. Det var mange kamper og pålegg, men vi kom i
mål.
Samtidig med dette, gikk jeg sammen med 16 grunneiere på samme siden av
havna og fikk etablert et VA-anlegg. Dette var også en kamp, men
prosjeketet ble godkjent og fullført.

Ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at en av følgekonsekvensene
av dette arbeidet la grunnlaget for godkjenning av «høyblokker» i
havneområdet!

Drømmen om å få til noe ble realisert gjennom dette, og vi opprettet
Himsligt.

Himsligt har nå i tre år arrangert forskjellige typer arrangementer i
disse fantastiske omgivelsene. Kjente artister fra hele Norge (og faktisk
noen mindre kjente fra utlandet), har reist fra Ferkingstad med bare
lovord om en fantastisk plass.

Dere MÅ se på området som en helhet, alt annet vil være feil.

Det er bra med utvikling av områder, men i bunnen av alt bør det ligge
respekt for hva våre forfedre la ned av arbeid og føringer. Dette er ikke
ivaretatt her, noe som i seg selv er grunn god nok til å ta en ny
diskusjon i saken.

Jeg har et stort ønske og tro på at Karmøy Kommune kjenner sitt ansvar,
gjennomgår saken på ny, og ender opp med en plan som jeg for mine
etterkommere kan være stolt av å ha kjempet for.

Videre undrer jeg meg over at utbygger har stått fram i bl a media som om
at alt er så godt som godkjent, og skal selges på rekordtid. På selve
bygget på kaien er det slått opp en stor plakat med informasjon og
henvisning til en lokal eiendomsmegler. Betenkelig!

Her er mine hovedpunkter til hvorfor dette prosjektet ikke kan godkjennes
slik det framstår.

1.Mangelfull nabovarsling
En så omfattende sak, burde medført at alle grunneiere på den siden av
sjøhusrekka burde vært varslet. Og befaring burde vært en selvfølge. Men
det kommer i neste sekvens.

2.Manglende vedlegg i høringsdokumenter
Egentlig utrolig at tegningene ble «glemt». Videre stiller jeg spørsmål
ved nedtoningen av reelle høyder, tegningene virker nesten manipulerte.

3.Kotehøyde 14,5 meter.
Kommunen må se på helheten for området, og godkjenne kotehøyde til maks
det vi andre har måttet forholde oss til.
Dette høyhusprosjektet bryter med alle retningslinjer for god byggeskikk
for området, noe kommunen må vektlegge tungt.

4.Faglige innspill mot prosjektet fra Kystverket.
Fiskeridirektoratet har, merkelig nok etter min mening, ingen innsigelser
i saken. Men de vurderingene Kystverket har gjort, må veie tungt i denne
saken.
De er ansvarlige for å legge til rette for yrkesfiskerne i havna. Som det
framkommer av deres høring, er bl a støy en utfordring. Fiskere jobber 24
timer i døgnet, med forskjellige typer aktiviteter.
Greiing av garn, høytrykkspyling av båt, flytting av utstyr; nødvendige
operasjoner som må utføres når de må, uten å måtte hensynta naboer.
Næringsinteressene må vektlegges, og som Kystverket skriver, anbefaler de
ikke at prosjektet realiseres.
Etter min mening er ikke prosjektet forenlig med føringer som er lagt for
havna som fiskerihavn. Dette kan ikke kommunen bare avfeie, dette er
tungtveiende faglige argumenter som må tas på alvor. I utgangspunktet nok
til alene å stoppe prosjektet.
Er det virkelig tilfelle at Kystverkets innstilling ble totalt oversett
ved godkjenning av kommuneplanen i 2015, som åpnet for blandet
bebyggelse? I tilfelle en skam for ettertiden!!
Er grunnforholdene langs kaien utredet? Det er rast ut mye masse i
overgangen mellom betongkai og tilstøtende grunn flere steder.
Er kaien dimensjonert til å tåle de belastningene maskiner og
anleggsfasen medfører?

5.Forutsigbarhet
Vi kjøpte vårt sjøhus i 2011. Vi har brukt mye penger og utrolig mye
fritid på å få dette til et sjøhus som i dag er godkjent som fritidsbolig
i 2.etasje, og forsamlingslokaler i 1.etasje,
Dersom det nå blir åpnet for boliger på det omsøkte området, er dette
etter min mening en forskjellsbehandling som vi ikke finner kommunen kan
forsvare.
Vi har forholdt oss til alle lover, regler og pålegg fra kommunen.

6.Likhet for loven
Dersom planen blir vedtatt, bør hele sjøhusrekka (sørover til Gnr.22/154)
innbefattes i den nye reguleringsplanen.
Dette vil være en rettferdig avgjørelse. Å isolere vekk de få som står
igjen på rekka, finner jeg ikke rimelig.

Vi anslår at vår eiendom som en eventuell følge av realisering av
prosjektet, får et verditap.

Konklusjon: Karmøy kommune må ta de nødvendige hensyn, og derav stoppe
prosjektet.

Med vennlig hilsen
Karl Sigurd Tønnesen
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Til dei det måtte gjelde.
Viser til høyring PLAN 1027
Om kommunen har klart å hause opp stemninga rundt den planlagde
omkøyringsvegen, har de om mogeleg her gått inn for å arbeide i det
løynde.
Lite informasjon har blitt gitt til grunneigarar. Det er via munnleg
vidareleiing frå grannar fleire av oss har fått vite om planane for KONG
FERKING.
Sjølv er eg i prosess med familien for å overta eit av sjøhusa i
Ferkingstad hamn.
Tanken var å ha ein roleg stad å trekkje seg tilbake til.
Slik planane er framstilde no, vil eg få trafikken til eit byggjefelt
like utanfor inngangsdøra mi. Alt i dag er det knapt mogeleg for to bilar
passera samstundes. Så når det står i planane at "vegen er i dag relativt
brei og lite belastet", forstår eg endelg kva som er meint i ordtaket:
"RELATIVT er et VIDT begrep".
At det i dag ikkje er "kjente støybilder i området" kjem av at der bur
lite folk der, og dei som ferdast i området kjem ofte til fots for å gå
tur i nærleiken.
Gode bu- og næringsmiljøaktiviteter er og eit vidt begrep. Dette står
under punkt 3.9 - barns interesser.
Eg for min del har ikkje interesse av å sitje på nåler og vite at born
dagleg leiker i kort avstand til djupt vatn. Ein vert mindre oppmerksam
på borns leik som forelder når omgjevnadane blir daglege og ikkje berre
eit ukjend turmål.
Og skulle de nå ville argumentere med at området kan gjerdast inn, ja, så
er vel punkt 3.10 - universell tilgjengelighet - brått ein saga blott.
I hamna er det i dag oppført naust og sjøhus i same høgde og liknande
fasade.
Eit bygg som ragar to etager over resten av bygningane vil eg meine
skjemmer omgivnadane. I tillegg stel det både sollys og utsikt for fleire
som alt er etablerte.
Parkeringsplassar er allereide for få med i planane. Hugs, dei fleste
husstandar har i dag to bilar. Kjem det då eit venepar og to på besøk til
kvar bustad, ender det med parkering langs den allereide nemnde "RELATIVT
brede vei".
Vonar de ser over planane på nytt og tenkjer dykk om før de gjer
inngrepen i det som i dag er ei "roleg hamn" for oss som ALLEREIDE har
måtte KJEMPE mot kommunen for å få den beskjedne luksus som vatn og
kloakk.
At eit stort prosjekt NO skal få kome og dra rein nytte av dette, er
etter mi meining skamlaust. Og frå kommunen si side - pinleg framferd.
Helsing mogeleg komande granneAnn-Esther Liknes
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Til:
Saksbehandler Bergitte Hattel Flatebø.

Viser til den planlagte utbyggingen av " Kong Ferking" i Ferkingstad havn.
Ferkingstad havn er på A-lista til Karmøy kommune, kulturminneplan. I
teksten står det:
"Molo bygget i 1896, frem til da var det kun en open bukt med båtstø her.
Dagens hamn påbegynt i 1935, ferdigstilt i 1957. De fleste av dagens naust
er frå 60- tallet. Det er ikkje bygningsdetaljene som er viktigst å bevare
her, men den helheten av naust, kaier og molo utgjør i dag»

Jeg har studert skissene og kart til prosjekt Kong Ferking og kan ikke se at det er tatt
hensyn til eksisterende bygninger og til helhet. Det er lett å bli lurt av
fugleperspektivet i bildene av det planlagte boligkomplekset, men folk som er kjent
med havna og glad i de opprinnelige kvalitetene ser kjapt at utbyggingen er alt for
høy i forhold til øvrige naust. Prosjektet fremstår videre som en stor masse mer enn
som flere enkeltbygninger ved siden av hverandre som i resten av
havna. Størrelsen, høyden og nærheten til vannet vil bli svært tydelig sett fra båt
eller fra bakkenivå. Prosjektet blir stående mellom havna og ettermiddagssola og vil
gi deler av havna en solblokkering, spesielt i vinterhalvåret.
At driftige folk ønsker å bygge om den gamle fiskebollefabrikken til bygninger som
kan huse folk er en god sak. Men, dette må skje med respekt for de eksisterende
verdiene i havna. Gode prosjekter og ideer tåler motstand, og her må kommunene
ikke være feige i frykt for å fremstå som bremseklosser for kreative ildsjeler. Jeg
oppfordrer kommunen/besluttende myndighet til å ta sitt ansvar og gå for en mye
lavere og mindre totalitær utbygning, en utbygning som både tilfører noe nytt men
som ikke bryter byggeskikk og helhet i havna. Med rette arkitekter/fagfolk vil det være
fullt mulig.
Behandlingen av byggesak "Kong Ferking" er etter mitt skjønn et vippepunkt for
Ferkingstad Havn. Går prosjektet gjennom som det står vil det legge føringer for
senere prosjektsøknader i havna. Her står mye på spill. Vis og ta ansvar.
MVH
Tor Austad Nes
Nesvarden 65
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Uttale til forslag til detaljreguleringsplan for Kong Ferking i Ferkingstad
fiskerihavn - GBnr. 22/212,214,196 - Karmøy kommune - Rogaland fylke PLAN 1027
Vi viser til brev datert 21.12.2018 og 27.11.2017 fra Karmøy kommune vedrørende forslag
til detaljregulering av GBnr. 22/212,214,196 i Ferkingstad fiskerihavn, samt vår uttale av
04.01.2018 til samme planforslag. Vårt standpunkt er uendret.
Planforslaget legger blant annet til rette for 8 boenheter i fiskerihavnen med bl.a.
planbestemmelse om at «Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal
tilfredsstille de krav som er satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging», jfr. § 8
i planbestemmelsene.
Dette er et planformål som er i strid med statens intensjoner med utbyggingen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter helt ned i
havnen, som vist i forslag til plan, av hensyn til bruken av fiskerihavnen. Dette området er
en del av bakarealet til allmenningskaien som Statens havnevesen/ Kystverket har
opparbeidet rundt det indre havnebassenget. Vi anbefaler tilrettelegging for sjørettetnæring
i dette området.
Dersom Karmøy kommune allikevel velger å tillate etablering av boenheter innenfor dette
område må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for å
kunne oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utnyttelsen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes planbestemmelsen at det er utbyggers
ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner for
fiskerihavnen.
Begrunnelse for våre faglige råd:
Ferkingstad er en statlig utbygd fiskerihavn. Staten ved Kystverket har oppført moloer og
kaiene i havnen, samt utdypet hele det indre havnebassenget i Ferkingstad fiskerihavn.
Grunn til fiskerihavneanlegget er sikret både ved grunneiererklæringer og ved kommunens
grunnerverv i forkant av etablering av ytrehavn og utvidelse av indre havn.
Intensjonen med statens investeringer er å legge forholdene bedre til rette for
fiskerinæringen og annen sjørettetnæring.
Det er investert betydelige beløp for å legge forholdene bedre til rette for
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sjørettetnæringsvirksomhet i Ferkingstad fiskerihavn. Som statlig havnemyndighet har
Kystverket ansvar for å sikre at statens investeringer og intensjoner i fiskerihavnen blir
ivaretatt i plansammenheng.
I vårt innspill til kommuneplanens forslag om å endre arealformålet rundt havnebassenget i
Ferkingstad fiskerihavn til kombinert bebyggelse og anleggsformål hadde vi faglige råd om
å endre arealet til havneformål.
Ved annengangsutlegging hadde Karmøy kommune som tilsvar til vårt faglige råd om å
endre til havneformål beholdt kombinertformålet, men tilføyd planbestemmelse pkt. 8.3 at
bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til
boligformål.
I en statlig utbygd fiskerihavn har fiskefartøyer fortrinnsrett til fortøyningsplass. Det er
fiskefartøyer som har sine fortøyningsplasser langs kaiene tett inn til planområdet.
I en fiskerihavn vil det være både støy og lukt, og ved å legge til rette for boenheter i dette
området vil det kunne skape unødvendige konflikter, samt at det legger beslag på areal
som er tiltenkt sjørettetnæring. Kystverket kan ikke akseptere at boenheter helt ned i
fiskerihavneområdet medfører begrensninger på utviklingen og utnyttelsen av
fiskerihavnen. Vi mener at behovet for boenheter må dekkes andre steder enn nede
i fiskerihavnen. Vi er særs bekymret for at dersom Karmøy kommune aksepterer
tilrettelegging for boenheter på bakarealet til kaien i dette området så vil det være starten
på en rekke ønsker om omregulering til boligformål rundt havnebassenget. Hvordan har
Karmøy kommune tenkt å ivareta næringsinteressenes behov i fiskerihavnen når de andre
bygningseierne rundt fiskerihavnen fremmer forslag om tilsvarende omregulering av sine
bygninger til boenheter?
Faglige råd:
 Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter i dette området av
hensyn til bruken av fiskerihavnen.
 Alternativt:
Dersom kommunen allikevel tillater etablering av boenheter innenfor dette område
må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for å kunne
oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utviklingen og
utnyttelsen av fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes
planbestemmelsen at det er utbyggers ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å
oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner på bruken av fiskerihavnen.

Med hilsen
Knut Stenevik
sjefingeniør

Anne Britt Ottøy
senioringeniør
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UTTALELSE - UTVIDET OFFENTLIG ETTERSYN PLAN 1027
- FERKINGSTAD HAVN, KONG FERKING – KARMØY KOMMUNE
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt ti fylkeskommunen til uttalelse.
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse datert 11.12.17, og har ingen ytterligere
kommentarer.
Med hilsen

Synnøve Hognestad
rådgiver

Knut T. Slettebak
rådgiver
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Alexander Reppert, 51568727

Fråsegn til ny offentleg ettersyn av plan 1027 på gnr./bnr. 22/212, 214
Ferkingstad hamn, Karmøy
Me viser til kommunen si oversending frå 21. desember 2018.
Saka gjeld ny offentleg ettersyn av planforslag for ovanfornemnte eigedomar i Karmøy kommune.
Frå oversendinga kan me ikkje sjå at det er gitt føresegner for maksimal høgde og storleik (BYA) for
hytter og naust. Føresegner om høgde og storleik i kommuneplanen bør innarbeidast i
reguleringsplanen. Fylkesmannen har fagleg råd om dette blir teke inn i planføresegnene.
Fylkesmannen har elles ikkje vesentlege merknader til planen.

Med helsing
Ragnhild Askeland
rådgivar

Alexander Reppert
rådgivar
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KARMØY KOMMUNE - GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. - REGULERINGSPLAN FERKINGSTAD HAVN - UTVIDA OFFENTLEG ETTERSYN PLAN 1027. FRÅSEGN
VEDRØRANDE AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE OG OMSYNET TIL
MELLOMALDERKYRKJESTADEN ID 24058
Fylkesrådmannen viser til reguleringsplan for Ferkingstad havn, plan 1027, som er på
utvida offentleg ettersyn.
Fylkesrådmannen har uttalt seg i saka tidlegare og trekte i e-post datert 15.11.2018 kravet
om gjennomføring av kulturhistorisk registrering, jf. kulturminnelovens §9, pga lågt
potensiale for funn av til nå ukjente automatisk freda kulturminne, då leikeplassen er noko
opparbeidd frå før.
Fylkesrådmannen viser også til brev frå Riksantikvaren datert 20.12.2017, samt brev
herfrå datert 02.11.2018 der ein henstiller til at ein tek med nokre presiseringar i
planbestemmingane sin §11c – Leikeplass.
Vedlagt dette brevet ligg begge desse uttalane og vi ber om at desse presiseringane vert
tekne inn i §11c - leikeplass. Dette for at ein skal kunne sikre at ein i planlegginga og
utforminga av leikeplassen tek tilbørleg omsyn til Ferkingstad mellomalderkyrkjestad –
som er av nasjonalt viktig kulturminneverdi. Riksantikvaren skriv at når det gjeld omsynet
til kyrkjestaden med tanke på arealet for leikeplassen, vurderer dei det slik at det ikkje bør
gjerast store endringar med mange nye leikeapparat.
Med helsing
Seksjon for kulturarv
Jan G. Auestad
fylkeskonservator
Angunn Skeiseid
rådgjevar
Vedlegg: brev frå Riksantikvaren datert 20.12.2017
brev frå fylkesrådmannen datert 02.11.2018
Kopi: Fylkesmannen i Rogaland
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje signatur
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KARMØY KOMMUNE - GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. - REGULERINGSPLAN
- FERKINGSTAD HAVN.
Fylkesrådmannen viser til tidlegare korrespondanse i saka.
Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har tidlegare vurdert området og det vart
klargjort til å få gjennomført ei kulturhistorisk registrering, jf. Lov om kulturminne §9.
Etter å ha synfart og vurdert området – leikeplassen – ein gong til, har vi kome fram til at vi
vil trekke kravet om gjennomføring av registreringa. Dette grunngjev vi med at vi ved ny
vurdering anser potensialet for funn av automatisk freda kulturminne som lågt, samt at
storparten av arealet allereie er opparbeida med leikestativ osv.
Ein må likevel ta omsyn til kyrkjestaden får mellomalderene ID 24058 som ligg om lag 25
meter frå leikeplassen. I brev frå Riksantikvaren datert 29.11.2017 ber dei om at følgande
ordlyd vert teken inn i planføresegnene, punkt c, §11. Lekeplass: «Det må tas tilbørlig
hensyn til Ferkingstad gamle kirkested ved utformingen av lekeplassen».
Det vil i praksis seie at ein ikkje set opp leikestativ i svære dimensjonar, men tonar dei ned
både i storleik, farge og materialval. Fylkesrådmannen ber om at følgande tekst også blir
tatt med i teksten under punkt c, §11 Lekeplass:
Lekestativene må tilpasses omgivelsene og ikkje ha en dominerende og skjemmmende
effekt på middelalderkirkestedet. Lekeapparatene bør fortrinnsvis være i tre og i nøytrale
farger. Forslag til utforming av lekeplass skal oversendes regional kulturminnemyndighet
for vurdering i forkant av oppstart av tiltak..
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.
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Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum
4001 STAVANGER

Att: Nora Pape

Ferkingstad havn, Karmøy kommune, Reguleringsplan - Riksantikvarens kommentarer

Riksantikvaren viser til epost datert 29.11.2017 fra Rogaland fylkeskommune med forespørsel
om innspill til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Ferkingstad havn, gnr. 22, bnr. 212, 214
m.fl., Karmøy kommune. Vi viser videre til vår epost av 17.3.2017 med innspill til oppstart av
reguleringsplanen. Reguleringsplanen er siden oppstart utvidet med et areal for lekeplass på
gnr. 22, bnr. 196. Arealet er i bruk til lekeplass i dag.
Fylkeskommunen er kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og bygningsloven og skal
samordne kulturminneforvaltningens innspill. Riksantikvarens innspill er relatert til det
forvaltningsområdet direktoratet har ansvar for, her det middelalderske kirkestedet
Ferkingstad gamle kirkested, id. nr. 24058, automatisk fredet i medhold av kulturminneloven §
4, jf. også forskriftene til loven kap. 1. Sikringssonen til Ferkingstad gamle kirkested ligger med
avstand ca. 25 m fra lekeplassen.
Ferkingstad gamle kirkested
Den eldste kjente kirken stod på bnr. 9 av Ferkingstad, der den opprinnelige runde eller ovale
kirkegården fortsatt er bevart men ikke i bruk. Ny kirke ble bygd før ca. 1600, og denne ble
revet da nåværende kirke sto ferdig i 1853. Denne står trolig enten på (25) Langåker eller (26)
Kvilhaug, 2,5 kilometer sør for Ferkingstad. Rundt 1620 var Falnes hovedkirke med annekser på
Bokn, Ferkingstad og Åkra. I seinmiddelalderen lå gården Ferkingstad i heleie til Utstein
kloster. Kirken ble trolig reist i et gravfelt, da en bauta som nå er reist i kirkegårdens
nordvesthjørne tidligere lå inntil kirkegårdsmuren på utsiden. (Kilde: Kildegjennomgang til
registrering av middelalderkirkesteder av NIKU).
Middelalderens kirkesteder og deres nærmiljø
Middelalderkirkene står ofte på steder med lang tradisjon for bosetning, og som religiøst og
sosialt samlingssted. Forskjellige kulturminner fra ulike tidsperioder finnes derfor vanligvis i
disse kirkenes nærmeste omgivelser. Sammen avspeiler disse kulturminnene en mer enn 1000årig tradisjon og utvikling av tro og samfunn. Kirka og enkeltelementene i de nærmeste
omgivelsene har stor verdi hver for seg som kulturminner, og samlet som kulturmiljø. Ved
utbyggingsplaner i områder med fredet kirke/kirkegård er Riksantikvarens politikk at sakene
må vurderes i lys av en helhetlig miljøvurdering, der den fredete kirka og/eller kirkegården
legger føringer for hva som kan aksepteres av utbygging.

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no
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Riksantikvarens merknader
Kirkestedene er svært sårbare, ikke bare i forhold til direkte inngrep, men også i forhold til
endringer i omgivelsene. Det er derfor svært viktig at de nærmeste omgivelsene sikrer en god
ramme rundt kirkestedet.
Riksantikvaren vil understreke at Ferkingstad gamle kirkested er av nasjonal verdi. Det er svært
viktig at en i den videre planleggingen tar tilbørlig hensyn til dette. Når det gjelder hensynet til
kirkestedet i forhold til arealet for lekeplassen, vurderer vi det slik at det ikke bør utføres store
endringer med mange nye lekeapparater.
Planbestemmelsen punkt c. Lekeplass, § 11 bør suppleres med denne setningen:
«Det må tas tilbørlig hensyn til Ferkingstad gamle kirkested ved utformingen av
lekeplassen».
Vi presiserer at vi ikke har tatt yttrykkelig stilling til arealbruken, jf. kulturminneloven § 8,
fjerde ledd.

Vennlig hilsen

Hanne Merete R. Moldung (e.f.)
seniorrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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KARMØY KOMMUNE - GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. - REGULERINGSPLAN
- FERKINGSTAD HAVN.
Fylkesrådmannen viser til tidlegare korrespondanse i saka.
Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har tidlegare vurdert området og det vart
klargjort til å få gjennomført ei kulturhistorisk registrering, jf. Lov om kulturminne §9.
Etter å ha synfart og vurdert området – leikeplassen – ein gong til, har vi kome fram til at vi
vil trekke kravet om gjennomføring av registreringa. Dette grunngjev vi med at vi ved ny
vurdering anser potensialet for funn av automatisk freda kulturminne som lågt, samt at
storparten av arealet allereie er opparbeida med leikestativ osv.
Ein må likevel ta omsyn til kyrkjestaden får mellomalderene ID 24058 som ligg om lag 25
meter frå leikeplassen. I brev frå Riksantikvaren datert 29.11.2017 ber dei om at følgande
ordlyd vert teken inn i planføresegnene, punkt c, §11. Lekeplass: «Det må tas tilbørlig
hensyn til Ferkingstad gamle kirkested ved utformingen av lekeplassen».
Det vil i praksis seie at ein ikkje set opp leikestativ i svære dimensjonar, men tonar dei ned
både i storleik, farge og materialval. Fylkesrådmannen ber om at følgande tekst også blir
tatt med i teksten under punkt c, §11 Lekeplass:
Lekestativene må tilpasses omgivelsene og ikkje ha en dominerende og skjemmmende
effekt på middelalderkirkestedet. Lekeapparatene bør fortrinnsvis være i tre og i nøytrale
farger. Forslag til utforming av lekeplass skal oversendes regional kulturminnemyndighet
for vurdering i forkant av oppstart av tiltak..
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.
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KARMØY KOMMUNE - GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. - REGULERINGSPLAN
- FERKINGSTAD HAVN - KONG FERKING - OPPSTART AV ARKEOLOGISK
REGISTRERING
Tidspunkt for de kulturhistoriske registreringene knyttet til reguleringsplan for Ferkingstad
havn, i Karmøy kommune, er nå satt. Planlagt oppstart av feltundersøkelsen er satt til uke
44, og registreringa er planlagt gjennomført på 3 dager (gjenlegging av sjakter kommer i
tillegg). Vi planlegger oppstart med maskin onsdag 31. oktober.
Det tas forbehold om at værforholdene tillater at undersøkelsen kan vare ut uke 44. Hvis
værforholdene skulle komme til å bli uforsvarlige i løpet av undersøkelsesperioden, blir vi
nødt til å utsette gjenstående områder av undersøkelsen til våren 2019 (normal oppstart
av feltsesongen på våren er i løpet av mars – oppstartstidspunktet er imidlertid
væravhengig).
Dere må informere grunneiere/forpaktere om oppstartstidspunkt. Det er svært viktig at
dette blir gjort så raskt som mulig. Vi ønsker en skriftlig tilbakemelding fra dere som viser
at berørte grunneiere og forpaktere har akseptert gjennomføringen av den arkeologiske
undersøkelsen. Det er også svært viktig at grunneiere og forpaktere er informert om hvilke
arealer av deres eiendom som blir berørt av tiltaket.
Da det trolig kan være flyvesand i området, vil sjaktene kunne bli dype. For å sikre at
brukere av lekeplassen ikke skal komme til skade i forbindelse med arbeidet, må
lekeplassen stenges for bruk mens registreringen pågår.
I følge tidligere korrespondanse i saken, ønsker dere å stille med gravemaskin. Vi vil ha
behov for en gravemaskin på 5 tonn, med rotortilt og pusseskuffe som er ca. 1,5 m bred.
Vi ønsker i tillegg at maskinen leveres med en smalskuffe, som er ca. 0,5 m bred.
Gravemaskinen ønskes bestilt til onsdag 31. oktober kl 10:00, og det vil være behov
for gravemaskin i ca. 2 dager (gjenlegging av sjakter kommer i tillegg). Det tas
imidlertid forbehold om at undersøkelsen kan få en noe kortere varighet enn planlagt.
Ettersom dere stiller med gravemaskin, er det også deres ev. entreprenørens ansvar å
innhente gravemeldinger (for strøm fra lokalt E-verk, telefon fra Geomatikk og for vann og
avløp fra kommunen), og bestille påvisning av kabler gravearbeidet kan komme i konflikt
med samt gjøre andre nødvendige avtaler for å kunne gjennomføre registreringen,
herunder også arbeidsvarslingsplan. Vi starter ikke undersøkelsen før det foreligger
gravemeldinger, og det er derfor viktig at disse er på plass den dagen maskinen blir bestilt
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til.
Undersøkelsen vil innebefatte:
Maskinell søkesjakting: Dette innebærer at vi legger om lag 3 meter brede sjakter med
maskin, innenfor hele området som innebefattes av anleggsområdet. Avstanden mellom
sjaktene, samt bredde og lengde kan variere noe etter størrelse på planområdet,
terrengforhold og lignende. Vi graver ned til fast bakke/undergrunn. Oftest vil dette si 3040 cm, men i enkelte tilfeller er det behov for å gå dypere, ved f. eks. påfylte masser, eldre
dyrkingsjord under dagens matjord, eller der det er potensiale for flyvesandslokaliteter fra
steinalderen. Sjaktene vil bli lagt igjen når undersøkelsen er ferdig.
Prøvestikking: Ved prøvestikking graver vi 50x50 cm hull ned i bakken, så dypt vi kommer.
Massen blir såldet, for å lete etter steinalderartefakter. Prøvestikkene blir så fylt igjen.
Erfaringsmessig er det spesielt viktig at grunneiere/forpaktere for områder der vi skal gjøre
inngrep med gravemaskin, blir informert om hvordan dette foregår, og hvor omfattende
inngrepene er. Det viser seg ofte at mangel på informasjon til grunneier/ forpakter på dette
punktet, fører til problemer, og i enkelte tilfeller stans i gravearbeidet. Hvis
grunneier/forpakter ønsker det, kan vi bistå med mer informasjon, evt. en befaring i felt
med grunneier/forpakter tilstede på oppstartsdagen. Det understrekes imidlertid at evt.
innvendinger/problemer grunneier/forpakter måtte ha med måten undersøkelsen
gjennomføres på, og eventuelle krav om erstatning for tapt avling, skal være løst før
oppstart. Dette er tiltakshavers ansvar.
Vi trenger en endelig tilbakemelding på om registreringen kan starte på oppsatt
tidspunkt innen fredag 26. oktober.
Fakturering av kostnadene skjer normalt ved delfakturering av påløpte utgifter.
Sluttfaktura, med avregning, vil bli sendt når arbeidet, inkludert rapport er ferdigstilt.
Svar samt evt. annen informasjon som kartfiler og lignende sendes til feltkoordinator Anne
Mette Haugen (anne.mette.haugen@rogfk.no).

Med hilsen
Seksjon for kulturarv
Kate I. Jellestad Syvertsen
seksjonssjef
Anne Mette Haugen
rådgiver

Kopi: Procon AS v/ Randi Huseby
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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KARMØY KOMMUNE - GNR.22, BNR.212 OG BNR.214 M. FL. - REGULERINGSPLAN FERKINGSTAD HAVN - OFFENTLIG ETTERSYN
- UTTALELSE FRA FYLKESRÅDMANNEN VEDRØRENDE FORHOLDET TIL
AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER, INNSIGELSE MED FORSLAG TIL LØSNING
Vi viser til deres brev, mottatt hos oss 28.11.2017.
Fylkesrådmannen har behandlet planen som sektormyndighet innenfor kulturminnevern,
med henblikk på forholdet til automatisk freda kulturminner.
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen er det tatt med ett tilleggsareal på gnr. 22,
bnr. 196, som ikke fremgikk av varsel om oppstart at ville inngå i planområdet.
Fylkesrådmannen har følgelig ikke har hatt anledning til å vurdere dette området tidligere.
Det aktuelle området brukes i dag som lekeplass, og ligger om lag 18 m NV for
middelalderkirkestedet på Ferkingstad (id 24058). På den aktuelle eiendommen er det
dessuten tidligere gjort funn av to ovale bronsespenner fra vikingtid (id 65537). Ifølge
beskrivelsen av funnstedet i Askeladden, skal det ha ligget flere større gravhauger i
området på 1800-tallet.
Merknader vedrørende kulturminner fra middelalderen
Planen er også lagt fram for Riksantikvaren som har førstelinjeansvar for middelalderske
kirkesteder og kirkegårder. Dette for å vurdere i hvilken grad planen vil få innvirkning på
Ferkingstad middelalderkirkested (id 65537).
Riksantikvaren ber om at det innarbeides en bestemmelse knyttet til den aktuelle
lekeplassen, som sikrer at det tas tilbørlig hensyn til middelalderkirkestedet i videre
utforming av lekeplassen. Planbestemmelsen punkt c. Lekeplass, § 11 bør suppleres med
denne setningen:
«Det må tas tilbørlig hensyn til Ferkingstad gamle kirkested ved utformingen av
lekeplassen».
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Riksantikvarens uttalelse ligger vedlagt, vedlegg 1.
Merknader vedrørende automatisk freda kulturminner – innsigelse – behov for
arkeologiske registreringer
Fylkesrådmannen foretok en befaring av det aktuelle området 05.12.2017. Dette for å
vurdere potensialet for bevarte funn av til nå ukjente automatisk freda kulturminner
innenfor området. Selv om det allerede er etablert lekeplass på stedet viser observasjoner
på befaringen at området ikke er vesentlig opparbeidet i den forbindelse. Stikking med
jordborr viste at grunnen består av fin sand, og grunnforholdene er tilsvarende forholdene
på den dyrka marka sør på eiendommen.
På bakgrunn av nærliggende funnsted og automatisk freda kulturminnefelt, og på bakgrunn
av områdets topografi og geografiske beliggenhet, anses o_LEK1 for å ha stort potensial
for funn av automatisk freda kulturminner som ikke tidligere har vært registrert. Det er fra
tidligere kjent at det skal ha ligget store gravhauger, sannsynligvis fra vikingtid, i området
og det nærliggende funnet av de ovale bronsespennene støtter opp om dette.
Det er derfor sannsynlig at det kan befinne seg automatisk freda kulturminner av nasjonal
og/ eller vesentlig regional verdi i det aktuelle området, som planforslaget slik det nå
foreligger vil være i konflikt med. Det vil derfor være behov for nærmere arkeologiske
registreringer for å få avklart dette før vi kan komme med en endelig uttalelse til
planforslaget. Krav om arkeologiske registreringer er hjemlet i Kulturminnelovens § 9,
første ledd.
Rogaland fylkeskommune, har som 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.
Fylkesrådmannen fremmer følgelig innsigelse til planen, da undersøkelsesplikten jf.
kulturminnelovens § 9 første ledd ikke er oppfylt og forholdet til automatisk freda
kulturminner jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8 fjerde ledd ikke er tilstrekkelig avklart/ ivaretatt
i planforslaget.
Arkeologisk registrering
Registreringen vil hovedsakelig innebære maskinell søkesjakting. Maskinell sjakting går ut
på at man legger ca. 3 m brede sjakter, hvor man fjerner topplaget ned til undergrunnen.
Massene legges tilbake i sjaktene etter dokumentasjon av eventuelle strukturer som for
eksempel stolpehull, kokegroper, ildsteder, graver etc. Dybden på sjaktene vil variere ut fra
tykkelsen til dagens topplag/ matjordslag. Vi gjør oppmerksom på at det i områder med
flygesandslag, deponerte eldre dyrkingslag og/ eller påfylte masser kan bli behov for å gå
dypt. Da det trolig kan være flygesand i det aktuelle området, vil sjaktene kunne bli dype.
For å sikre at brukere av lekeplassen ikke skal komme til skade i forbindelse med arbeidet,
må lekeplassen stenges for bruk mens registreringen pågår.
Vi har lagt kart, slik det ble oversendt oss ved offentlig ettersyn til grunn for vår vurdering
av omfanget av den arkeologiske registreringen. Dersom det blir behov for å utvide
planområdet ytterligere, gjør vi oppmerksom på at vi må få mulighet til å vurdere behovet
for arkeologisk registrering også i disse områdene. Vi ber dessuten om å få tilsendt
tilleggsopplysninger i form eventuelle traseer for eksisterende vannledninger, kabler eller

andre tiltak innenfor planområdet. Slike inngrep kan redusere potensialet for bevarte
automatisk freda kulturminner.
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. Budsjettet 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 3 dager i felt for 2 personer, samt 3 dager til etterarbeid. I tillegg vil det
være behov for gravemaskin med fører i inntil 4 dager, og dette vil være inkludert tid til
gjenlegging av sjakter. Utgifter til maskin med fører, innhenting av gravemeldinger og
kabelpåvisning er tatt med i budsjettet.
Tiltakshaver har imidlertid mulighet til å selv stille med gravemaskin. Dette må i tilfelle
avtales med Rogaland fylkeskommune. I så fall er det tiltakshavers ansvar også å skaffe
alle nødvendige tillatelser og avtaler, eksempelvis gravemeldinger for VA-ledninger, strøm,
telefon, arbeidsvarslingsplaner ol.
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.
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 oppmerksom 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.
Erstatning for opparbeiding eller utilsiktet skade på eldre veiter/drenering etc., avtales
direkte mellom tiltakshaver og grunneier samt evt. forpakter. Dersom det oppstår skade på
nyere drenering vil disse søkes reparert så fort det lar seg gjøre, og før
registreringssjaktene legges igjen.
Vi gjør oppmerksom på at fylkesrådmannen ikke kan gi endelig uttale til planen før

vi har fått mulighet til å foreta den arkeologiske registreringen, og forholdet til
automatisk freda kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt og endelig avklart.
Reguleringsplanen kan ikke egengodkjennes før Rogaland fylkeskommune har
frafalt innsigelsen.
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Att: Nora Pape

Ferkingstad havn, Karmøy kommune, Reguleringsplan - Riksantikvarens kommentarer

Riksantikvaren viser til epost datert 29.11.2017 fra Rogaland fylkeskommune med forespørsel
om innspill til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Ferkingstad havn, gnr. 22, bnr. 212, 214
m.fl., Karmøy kommune. Vi viser videre til vår epost av 17.3.2017 med innspill til oppstart av
reguleringsplanen. Reguleringsplanen er siden oppstart utvidet med et areal for lekeplass på
gnr. 22, bnr. 196. Arealet er i bruk til lekeplass i dag.
Fylkeskommunen er kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- og bygningsloven og skal
samordne kulturminneforvaltningens innspill. Riksantikvarens innspill er relatert til det
forvaltningsområdet direktoratet har ansvar for, her det middelalderske kirkestedet
Ferkingstad gamle kirkested, id. nr. 24058, automatisk fredet i medhold av kulturminneloven §
4, jf. også forskriftene til loven kap. 1. Sikringssonen til Ferkingstad gamle kirkested ligger med
avstand ca. 25 m fra lekeplassen.
Ferkingstad gamle kirkested
Den eldste kjente kirken stod på bnr. 9 av Ferkingstad, der den opprinnelige runde eller ovale
kirkegården fortsatt er bevart men ikke i bruk. Ny kirke ble bygd før ca. 1600, og denne ble
revet da nåværende kirke sto ferdig i 1853. Denne står trolig enten på (25) Langåker eller (26)
Kvilhaug, 2,5 kilometer sør for Ferkingstad. Rundt 1620 var Falnes hovedkirke med annekser på
Bokn, Ferkingstad og Åkra. I seinmiddelalderen lå gården Ferkingstad i heleie til Utstein
kloster. Kirken ble trolig reist i et gravfelt, da en bauta som nå er reist i kirkegårdens
nordvesthjørne tidligere lå inntil kirkegårdsmuren på utsiden. (Kilde: Kildegjennomgang til
registrering av middelalderkirkesteder av NIKU).
Middelalderens kirkesteder og deres nærmiljø
Middelalderkirkene står ofte på steder med lang tradisjon for bosetning, og som religiøst og
sosialt samlingssted. Forskjellige kulturminner fra ulike tidsperioder finnes derfor vanligvis i
disse kirkenes nærmeste omgivelser. Sammen avspeiler disse kulturminnene en mer enn 1000årig tradisjon og utvikling av tro og samfunn. Kirka og enkeltelementene i de nærmeste
omgivelsene har stor verdi hver for seg som kulturminner, og samlet som kulturmiljø. Ved
utbyggingsplaner i områder med fredet kirke/kirkegård er Riksantikvarens politikk at sakene
må vurderes i lys av en helhetlig miljøvurdering, der den fredete kirka og/eller kirkegården
legger føringer for hva som kan aksepteres av utbygging.
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Riksantikvarens merknader
Kirkestedene er svært sårbare, ikke bare i forhold til direkte inngrep, men også i forhold til
endringer i omgivelsene. Det er derfor svært viktig at de nærmeste omgivelsene sikrer en god
ramme rundt kirkestedet.
Riksantikvaren vil understreke at Ferkingstad gamle kirkested er av nasjonal verdi. Det er svært
viktig at en i den videre planleggingen tar tilbørlig hensyn til dette. Når det gjelder hensynet til
kirkestedet i forhold til arealet for lekeplassen, vurderer vi det slik at det ikke bør utføres store
endringer med mange nye lekeapparater.
Planbestemmelsen punkt c. Lekeplass, § 11 bør suppleres med denne setningen:
«Det må tas tilbørlig hensyn til Ferkingstad gamle kirkested ved utformingen av
lekeplassen».
Vi presiserer at vi ikke har tatt yttrykkelig stilling til arealbruken, jf. kulturminneloven § 8,
fjerde ledd.

Vennlig hilsen

Hanne Merete R. Moldung (e.f.)
seniorrådgiver
Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

A: 3013

AKSEPT AV BUDSJETT FOR ARKEOLOGISK REGISTRERING
Skjemaet må returneres Rogaland fylkeskommune (firmapost@rogfk.no) før registreringen kan
begynne. Se veiledning til utfylling på baksiden. Eventuelle kommentarer skrives i kommentarfeltet,
eller på eget ark.
1) Rogaland fylkeskommune sitt saksnummer: 17/5488
2) Denne bekreftelse gjelder følgende eiendom(er). (Benytt kommentarfeltet eller eget ark
hvis flere gårds- og bruksnumre er berørt):
Gårdsnr.:_____ Bruksnr.:_____ Adresse:________________________________________________
3) Eierforhold og tiltakshaver. Forpaktere og leietakere:
Navn på grunneier(e):________________________________________________ Tlf. eier:_________
(grunneieraksept må være mottatt av fylkeskommunen før registreringene kan starte opp)
Er det leietakere/forpaktere på eiendommen?
Ja:____ Nei:____
Berøres andre grunneiere av den arkeologiske registreringen?
Ja:____ Nei:____
Er eventuelle leietaker(e)/berørte parter informert om registreringen?
Ja:____ Nei:____

4) Øvrige vernehensyn og andre spesielle hensyn
Er øvrige vernehensyn avklart (f.eks. fredete/truede arter)?
Er det andre hensyn som må tas under registreringen?
(dersom ja, spesifiser i kommentarfelt på baksiden eller eget ark)

Ja:_____ Nei:_____
Ja:_____ Nei:____

Er det beitedyr på eiendommen?
Ja:_____ Nei:____
(i så tilfelle må disse sikres med gjerder eller flyttes før oppstart av registreringsarbeidet)
Må adkomst skje over annen manns eiendom?
Ja:_____ Nei:____
5) Kontaktperson:
Kontaktperson hos tiltakshaver for alle avtaler i forbindelse med den arkeologiske registreringen:
Navn: _______________________________Epost:_____________________ Telefon: ___________
6) Fakturaadresse og eventuell merking av faktura (ref. nr. og lignende):
________________________________________________________________________________
7)






Aksept av budsjett og forpliktelser, jf. kulturminnelovens § 10:
Jeg/vi aksepterer budsjettet for registreringen, datert:__________________
Jeg/vi erkjenner min/vår forpliktelse til å dekke kostnadene, jf. kulturminnelovens § 10
Jeg/vi bekrefter at nødvendig vegetasjon vil bli fjernet før registreringen.
Jeg/vi aksepterer å ta hånd om eventuelt spesialavfall dersom dette er nødvendig.
Jeg/vi ønsker å benytte fylkeskommunens rammeavtale for maskintjenester: Ja___ Nei___

Sted, dato og forpliktende underskrift:

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV SKJEMAET
1) Saksnummer: (fylles ut av Rogaland fylkeskommune)
2) Bekreftelsen gjelder følgende eiendom(mer):
Oppgi gårdsnummer og bruksnummer til berørte eiendom(mer). Om mulig, oppgi også adressen.
3) Eierforhold og tiltakshaver. Forpaktere og leietakere:
Før arbeidene kan igangsettes må det foreligge aksept fra grunneier på at det kan gjennomføres
maskinell sjakting og/eller prøvestikking på eiendommen. I tilfeller hvor det er snakk om mange
berørte grunneiere må det foreligge grunneierliste med tilhørende kontaktinfo.
Registreringen vil påvirke eiendommen. Ved en maskinell sjakting, vil det graves sjakter med
gravemaskin. Det kan bli nødvendig å fjerne trær og/eller asfalt eller øvrig fyllmasse.
Er det leietakere på eiendommen eller andre/flere grunneiere til samme eiendom, skal disse
informeres om den arkeologiske registreringen, og hva dette innebærer.
Andre berørte parter må også informeres om registreringen. Dette gjelder for eksempel dersom
parkering og/eller adkomst er over annen manns eiendom.
4) Øvrige vernehensyn eller spesielle hensyn:
Før registreringene kan starte opp må forholdet til øvrige vernehensyn være avklart. For eksempel
om det er kjent svartelistede, rødlistede eller truede plante- og/eller dyrearter på eiendommen. Det
samme gjelder plantesykdommer som for eksempel potetål og floghavre.
Hvis det er andre hensyn som må tas, må dette spesifiseres. Dette kan være tilgang til nøkler,
parkering/adkomst, fjerning av gjerder eller trær.
 Tiltakshaver er ansvarlig for at eventuelle beitedyr gjerdes ute fra registreringsområdet.
Aksept for adkomst over annen manns eiendom må foreligge før registreringene kan igangsettes.
5) Kontaktperson:
Her oppgis navn og telefonnummer til kontaktperson for gjennomføringen av registreringen.
6) Fakturamottaker/-adresse:
 Husk riktig navn og adresse på fakturamottaker.
7) Aksept av budsjett og forpliktelser, jf Kulturminneloven § 10:
Oppgi datoen i Rogaland fylkeskommune sitt brev med budsjett. Dette for at det ikke skal være
noen tvil om hvilket budsjett aksepten gjelder i de tilfeller hvor det er utarbeidet nye budsjett.
I enkelte tilfeller kan det være påkrevd med felling av trær for å kunne gjennomføre
registreringene. Fellingen må skje i samråd med Rogaland fylkeskommune.
 Tiltakshaver er ansvarlig for håndtering av eventuelt spesialavfall som følge av registreringene.
Dette kan eksempelvis være asfalt, forurenset masse, eller jord med frø av svartelistede arter.

Kommentarer eller utfyllende opplysninger (bruk eventuelt eget ark):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Budsjett arkeologisk registrering
Rogalandfylkeskommune- seksjonfor kulturarv
Saksnr.
Prosjektnr.

17/5488

Sted/ gård, kommune

Saksbeh.:

Nora Pape
Dato:

05.01.2018

Ferkingstad

Tiltakshaver Martin Dahl/ ProconAS
Adresse
Pb.104, 4291 Kopervik
TIMEKOSTNADER
kr
kr
kr
kr
kr

sum
5 895
47 160
17 685
70 740

Bom og ferje

kr
kr
kr

800
2 100
2 900

inkl. fører gravemeldinger,påvisning,tilkjøring

kr

75 800

kr

75 800

kr
kr
kr

4 000
1 000
5 000

kr

80 800

Håndteringav funn, prøverog dokumentasjonsmateriale
(inntil 10 % av lønnskostnader)
Arkeologiskmuseum
5%

kr

3 537

SUMBUDSJETT
(maksimum)

kr

157 977

Forarbeid
Feltarbeidu/overnatting
Feltarbeidm/overnatting
Etterarbeid
Sumtimekostnader
REISEUTGIFTER
Reiseutlegg
Leiebilel. tilsvarende
Sumreiseutgifter
KJØPAV TJENESTER
Gravemaskin
Annet tekniskutstyr
Delsum
Naturvitenskapeligeanalyser
14C
annet
Delsumnaturvitenskap
Andrekonsulenttjenester
Sumkjøp av tjenester

timer
7,5
45,0
22,5
75

kr
kr
kr
kr

à kr
786
786
1 048
786

1 prøve
1 prøve

Vest

Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER

Deres ref.:

Vår ref.:
2017/799-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Anne Britt Ottøy

Dato:
04.01.2018

Uttale til forslag til detaljregulering - Gnr 22 bnr 212, 214 mfl Ferkingstad fiskerihavn - Karmøy kommune - Rogaland fylke
Vi viser til brev datert 27.11.2017 fra Karmøy kommune vedrørende forslag til
detaljregulering av GBnr. 22/212,214,196 i Ferkingstad fiskerihavn. Kystverkets innspill
oversendes i tråd med samordningsrutinene vedrørende statlige innsigelser og faglige råd i
Rogaland.
Planforslaget legger blant annet til rette for 8 boenheter i fiskerihavnen med bl.a.
planbestemmelse om at «Støynivå for utendørs og innendørs oppholdsareal skal
tilfredsstille de krav som er satt i T – 1442 retningslinjer for støy i arealplanlegging», jfr. § 8
i planbestemmelsene.
Dette er et planformål som er i strid med statens intensjoner med utbyggingen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter helt ned i
havnen, som vist i forslag til plan, av hensyn til bruken av fiskerihavnen. Dette området er
en del av bakarealet til allmenningskaien som Statens havnevesen/ Kystverket har
opparbeidet rundt det indre havnebassenget. Vi anbefaler tilrettelegging for sjørettetnæring
i dette området.
Dersom Karmøy kommune allikevel velger å tillate etablering av boenheter innenfor dette
område må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for å
kunne oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utnyttelsen av
fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes planbestemmelsen at det er utbyggers
ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner for
fiskerihavnen.
Begrunnelse for våre faglige råd:
Ferkingstad er en statlig utbygd fiskerihavn. Staten ved Kystverket har oppført moloer og
kaiene i havnen, samt utdypet hele det indre havnebassenget i Ferkingstad fiskerihavn.
Grunn til fiskerihavneanlegget er sikret både ved grunneiererklæringer og ved kommunens
grunnerverv i forkant av etablering av ytrehavn og utvidelse av indre havn.
Intensjonen med statens investeringer er å legge forholdene bedre til rette for
fiskerinæringen og annen sjørettetnæring.
Det er investert betydelige beløp for å legge forholdene bedre til rette for
sjørettetnæringsvirksomhet i Ferkingstad fiskerihavn. Som statlig havnemyndighet har
Kystverket ansvar for å sikre at statens investeringer og intensjoner i fiskerihavnen blir
ivaretatt i plansammenheng.

Region Kystverket Vest
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

I vårt innspill til kommuneplanens forslag om å ende arealformålet rundt havnebassenget i
Ferkingstad fiskerihavn til kombinert bebyggelse og anleggsformål hadde vi faglige råd om
å endre arealet til havneformål.
Ved annengangsutlegging hadde Karmøy kommune som tilsvar til vårt faglige råd om å
endre til havneformål beholdt kombinertformålet, men tilføyd planbestemmelse pkt. 8.3 at
bygninger innenfor området for blandet formål ved Ferkingstad havn, ikke kan nyttes til
boligformål.
I en statlig utbygd fiskerihavn har fiskefartøyer fortrinnsrett til fortøyningsplass. Det er
fiskefartøyer som har sine fortøyningsplasser langs kaiene tett inn til planområdet.
I en fiskerihavn vil det være både støy og lukt, og ved å legge til rette for boenheter i dette
området vil det kunne skape unødvendige konflikter, samt at det legger beslag på areal
som er tiltenkt sjørettetnæring. Kystverket kan ikke akseptere at boenheter helt ned i
fiskerihavneområdet medfører begrensninger på utviklingen og utnyttelsen av
fiskerihavnen. Vi mener at behovet for boenheter må dekkes andre steder enn nede
i fiskerihavnen. Vi er særs bekymret for at dersom Karmøy kommune aksepterer
tilrettelegging for boenheter på bakarealet til kaien i dette området så vil det være starten
på en rekke ønsker om omregulering til boligformål rundt havnebassenget. Hvordan har
Karmøy kommune tenkt å ivareta næringsinteressenes behov i fiskerihavnen når de andre
bygningseierne rundt fiskerihavnen fremmer forslag om tilsvarende omregulering av sine
bygninger til boenheter?
Faglige råd:



Vårt faglige råd er at det ikke tillates etablering av boenheter i dette området av
hensyn til bruken av fiskerihavnen.
Alternativt:
Dersom kommunen allikevel tillates etablering av boenheter innenfor dette område
må det være utbyggers ansvar å iverksette tilstrekkelig avbøtende tiltak for å kunne
oppfylle støykravene mv. uten at dette legger restriksjoner på utviklingen og
utnyttelsen av fiskerihavnen. Vårt faglige råd er at det må tilføyes
planbestemmelsen at det er utbyggers ansvar å iverksette avbøtende tiltak for å
oppfylle støykrav mv. uten restriksjoner på bruken av fiskerihavnen.

Med hilsen

Knut Stenevik
sjefingeniør

Anne Britt Ottøy
senioringeniør
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Ferkingstad boenheter

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR FERKINGSTAD HAVN
GNR.22, BNR. 212 OG BNR. 214 M. FL. I KARMØY KOMMUNE
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.
Kulturavdelingen i fylkeskommunen vil sende egen uttalelse i saken.
Fylkesrådmannen registrerer at vår uttalelse til varsel om oppstart, datert 07.03.2017, ikke
er omtalt i saken. Vi har hevdet et ønske om at kaien skulle medtas i planen, for å sikre
allmenhetens tilgang til strandsonen i hele strekningen utenfor bebyggelsen. Vi leser i
saken at kaien er i kommunalt eie, og at den dermed skal være sikret allmenn
tilgjengelighet.
For øvrig er det positivt at planen har tatt med en lekeplass i øst, som er delvis
opparbeidet. Planen sikrer med dette at lekeplassen kan opparbeides i henhold til
kommunal norm og blir en nærlekeplass blant annet for den regulerte boligbebyggelsen.
For øvrig vises til at kulturavdelingen vil kreve registrering i området som omfatter
lekeplassen.
Fylkesrådmannen har ikke ytterligere merknader til planforslaget, og mener dette kan
legges til grunn for utbyggingen.
Med hilsen

Tom Gyran
rådgiver

Paal Kloster
rådgiver
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Karmøy kommune Rogaland - Offentlig ettersyn - plan 1027 Detaljreguleringsplan for Kong Ferking gnr22 bnr212 bnr214 bnr196
Vi viser til mottatt høring av detaljreguleringsplan for Kong Ferking på Karmøy, angående
ombygning av tidligere fabrikkbygning.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke merknader til dette.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Kari Grundvig
seniorrådgiver
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Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

30.11.2017
17/03466-2
17/332-13

Svar på offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Kong
Ferking, gbnr. 22/212, 214, 196, 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

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 27. november 2017.
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 tilrettelegge for ombygging av fabri kk til boliger.
Fabrikkbygningen brukes i dag til boder og naust og det er planlagt oppføring av et
toetasjes påbygg på taket av fabrikken.

SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

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 offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Kong
Ferking, gbnr. 22/212, 214, 196, i Karmøy kommune.

Vennlig hilsen

Karoline Egholm Ulvund
rådgiver
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Fra: "Djupesland, John Arvid" <John.Arvid.Djupesland@hkraft.no>
Til: "post" <post@karmoy.kommune.no>
Kopi: "Bergitte Hatteland" <bha02@karmoy.kommune.no>
Sendt: 30. november 2017 08:57:24
Emne: Karmøy kommune - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1027 - DETALJREGULERING FOR KONG FERKING 22/212,214,196, merknader fra Haugaland Kraft Nett AS
Til Karmøy kommune, Teknisk Etat, saksbehandler Bergitte Hatteland Flatebø.
Karmøy kommune - OFFENTLIG ETTERSYN - PLAN 1027 - DETALJREGULERING FOR KONG FERKING - 22/212,214,196, merknader fra Haugaland Kraft Nett AS:
Vedlagt kart med oversikt over Haugaland Kraft Nett sine nettanlegg i området.
Vi forutsetter at våre eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i reguleringsplanarbeidet.
I bygningen som skal rives står det i dag en trafo.
Det må avsettes et område i reguleringsplankartet med formål «Trafo»
slik at det vil bli muligheter for å kunne erstatte denne med en ny frittstående betongkiosk innenfor planområdet.
Dette må også omtales i reguleringsplanbestemmelsene.
Med vennlig hilsen
John Arvid Djupesland
Sivilingeniør
Haugaland Kraft Nett AS
Mobil: 98 23 72 60
Sentralbord: 98 70 52 70
E-post: jad@hkraft.no

Fra: fmroare@fylkesmannen.no
Til: postmottak@karmoy.kommune.no
Kopi: firmapost@rogfk.no
Sendt: 27. november 2017 15:44:16
Emne: Uttale til offentlig ettersyn av plan 1027 på gnr./bnr. 22/212, 214 Ferkingstad
havn, Karmøy

Karmøy kommune
Stavanger 27. november 2017
Vår ref: 17/2288
Deres ref: 17/332-13

Uttale til offentlig ettersyn av plan 1027 på gnr./bnr.
22/212, 214 Ferkingstad havn, Karmøy
Vi viser til kommunens oversending, datert 27.11.2017.
Fylkesmannen har ikke særskilte merknader.
Med hilsen
FYLKESMANNEN I ROGALAND
Miljøvernavdelingen
Alexander Reppert
rådgiver
T: 51 56 87 27
fmroare@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/rogaland

SAKSPROTOKOLL - PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR
KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL.
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 62/20
Behandling:
Midtun (FrP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for befaring.
Midtuns utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Runar Lunde
14/3700

Arkiv: L12
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø
Kommunestyret

19.05.2020

MINDERTIDLIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV
REGULERINGSPLANER - KORONAUNNTAK

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.
2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1. oktober
2020.

SAKSFRAMSTILLING
Når et forslag til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest og senest
innen 12 uker ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, jf. pbl §§12-10 og
12-11.
I henhold til kommunens delegasjonsreglement er hovedutvalg teknisk og miljø delegert
følgende myndighet:
«Kommunestyret delegerer til hovedutvalg teknisk og miljø myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag. Jf §§ 12-2, 12-3, 4-1 og 4-2.»
Normalt bruker Karmøy kommune rundt 12 uker fra planforslaget er sendt inn til kommunen til
det fattes vedtak i hovedutvalg teknisk og miljø om at planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn. I sommermånedene blir tidsfristen erfaringsmessig overskredet da det går 12 uker
mellom møtene før og etter sommer. Konsekvensen vil være at prosjektene blir utsatt tilsvarende
tid.
Karmøy kommune skal tilstrebe en effektiv saksbehandling for plansaker, spesielt under
pågående pandemisituasjon. Planmyndigheten har en nøkkelfunksjon for å opprettholde
aktivitet i samfunnet, og en manglende framdrift kan få alvorlige konsekvenser for aktørene som
fremmer planen.
Byggenæringens landsforening sendte den 26.03.20 et brev til alle landets kommuner der det ber
om en rekke tiltak for å opprettholde fremdriften knyttet til reguleringsplaner og
byggesaksbehandling:
1. Sørge for fremdrift i planprosesser, både reguleringsplaner og områdeplaner
2. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse
3. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer
4. Bruke delegeringsreglementet i de enkelte kommunene i krisesituasjonen for mest mulig effektiv
kommunal saksbehandling
5. Sørge for tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av reguleringsplaner og innenfor byggesaksbehandling.
Dette slik at planlagte prosjekter kommer raskest mulig ut i markedet og at man sørger for nye prosjekter
6. Ta i bruk digitale verktøy for å opprettholde fremdrift
Det er allerede registrert henvendelser om å holde høy framdrift i reguleringsplaner slik at
aktiviteter kan framskyndes, eksempelsvis landsfallsanlegget på Kalstø som har ønsker om å
sette i gang arbeid snarest for å beskytte gassrørledninger.
Normalt behandles en plansak i hovedutvalg teknisk og miljø to ganger. Første gang tas det
stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Når planforslaget har vært utlagt
til offentlig ettersyn, skal den opp til utvalget for andre gang hvor det tas stilling til om
planforslaget skal til kommunestyret for egengodkjenning evt. avslag eller om den skal sendes i
retur til administrasjonen for bearbeiding.

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har primærkompetanse til å treffe vedtak på
vegne av kommunen. Av kommuneloven § 5-3 (3) følge det at kommunestyret har en vid adgang
til å delegere myndighet til andre folkevalgte organer, ordfører og kommunedirektør, med
mindre det foreligger delegeringsforbud i lov.
Vedtak om å gi rådmann delegasjonsmyndighet vil i denne sak være en midlertidig myndighet
uavhengig av delegasjonsmyndigheten som er gitt i kommunens delegeringsreglement, og vil
ikke medføre endringer i eksisterende delegeringssreglement. Vedtaket er foreslått gyldig frem til
1. oktober 2020. Hovedutvalg teknisk og miljø vil derfor fra 1. oktober igjen ha myndighet til å
vedta planprogram og offentlig høring av reguleringsplanforslag jf. plan og bygningsloven §§
12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.
Under den pågående covid-19 pandemien ber rådmannen derfor kommunestyret delegere
myndigheten til å fatte vedtak knyttet til offentlig ettersyn til rådmannen slik at administrasjonen
kan ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg teknisk og
miljø behandler planforslaget som normalt før det sendes videre til kommunestyret i neste
omgang.
Rådmannen erfarer at det er sjeldent kontroversielt å vedta en reguleringsplan til offentlig
ettersyn da vedtaket ikke er bindende i forhold til arealdisponeringen. Dersom det kommer inn
vesentlige konflikter i høringsperioden vil dette uansett bli behandles politisk før endelig vedtak
i kommunestyret. Rådmannen anslår at ved å delegere myndigheteten som foreslått vil
kommunens saksbehandlingstid i plansaker kunne reduseres med 2-3 måneder.
Rådmannens konklusjon
For å sikre rask og effektiv saksbehandling av planforslag under covid-19 pandemien foreslås det
nå at rådmannen får delegert myndighet til å vedta planprogram og offentlig høring av
reguleringsplanforslag. Myndigheten gjelder fra vedtakstidspunket og fram til 1. oktober 2020.

Rådmannen i Karmøy,
05.05.2020
Vibeke Vikse Johnsen sign.
Vedlegg:
1. Brev til kommunene fra BNL

Ordførere i landets kommuner

Vår dato:
Vår referanse:

26.03.2020
Jon Sandnes

Kommunene, viktig roller for å holde hjulene i gang i Bygg-, Anleggsog Eiendomsnæringen
En samlet BAE-næring oversendte 22. mars 2020 et forslag til Regjeringen med tiltak for å avhjelpe
krisen utløst av Koronapandemien. Det er prekært å iverksette tiltak raskt for å holde hjulene i
samfunns- og næringslivet mest mulig i gang. Det er et mål å redusere skadevirkningene og få
samfunnslivet i gang snarest mulig etter at krisen er over.
Det er svært viktig at kommunene fortsetter å produsere reguleringsplaner og følge opp byggesaker
som danner grunnlag for mye av aktiviteten i byggenæringen. Å sørge for aktivitet innenfor det som er
mulig er svært viktig midt oppe i krisen landet står i. Det vil få en dramatisk effekt for byggenæringen
hvis kommunene ikke har fremdrift i reguleringsplaner og byggesaker.
Kommunal- og fylkeskommunal sektor har stor innflytelse for næringslivet. Nedenfor peker vi særlig
på tiltak knyttet til kommunens rolle som planmyndighet og som offentlig bestiller:
Planmyndigheten
Planmyndigheten har en nøkkelfunksjon for å opprettholde aktivitet. Manglende fremdrift i plan- og
byggesaksbehandlingen får vidtgående og alvorlige konsekvenser i lang tid fremover. Kapasiteten for
plan- og byggesøknadsbehandling er redusert i kommunene. Det er avgjørende at kommunene, som
planmyndighet, har en konstruktiv og offensiv tilnærming til plan- og byggesøknadsbehandling i den
ekstraordinære situasjonen.
Derfor bør følgende tiltak prioriteres for å opprettholde fremdrift knyttet til reguleringsplaner og
byggesaksbehandling:
1. Sørge for fremdrift i planprosesser, både reguleringsplaner og områdeplaner
2. Raskt behandle planer, gi igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse
3. Gjennomføre kommunalpolitiske møter for vedtak av planer
4. Bruke delegeringsreglementet i de enkelte kommunene i krisesituasjonen for mest mulig
effektiv kommunal saksbehandling
5. Sørge for tilstrekkelig kapasitet for oppfølging av reguleringsplaner og innenfor
byggesaksbehandling. Dette slik at planlagte prosjekter kommer raskest mulig ut i
markedet og at man sørger for nye prosjekter
6. Ta i bruk digitale verktøy for å opprettholde fremdrift
Offentlig bestillinger
Offentlige bestillinger er et kraftfullt verktøy og bør også benyttes offensivt som en del av
krisehåndteringen. Gjennomføring og skynde frem nye og påtenkte prosjekter er et viktig redskap for å
holde aktiviteten oppe i BAE-næringen. Å få ut prosjekter i markedet med kort ledetid er viktig.
Vedlikeholdsplanene for bygg og anlegg i kommuner og fylkeskommuner må gjennomgås for rask
oppstart av prosesser. Ved å fremskynde nye bygge-, anleggs- og vedlikeholdsprosjekter gis et
virkningsfullt bidrag for å holde hjulene i gang i samfunnet når det trengs som mest.
Vennlig hilsen
Byggenæringens Landsforening
Jon Sandnes
Adm. direktør

Middelthunsgate 27
Majorstuen, Oslo, Norge

Postboks 7187 Majorstuen
N-0307 Oslo, Norge

+47 23 08 75 00
firmapost@bnl.no

www.bnl.no
Org. no. 983 060 463

SAKSPROTOKOLL - MIDLERTIDIG DELEGERT MYNDIGHET TIL Å
VEDTA OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLANER KORONAUNNTAK
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 63/20
Behandling:
Innstillingen vedtatt med 5 stemmer mot 4 (H 2,KrF 1,MDG 1).

Vedtak:
1. Kommunestyret delegerer til rådmannen myndighet til å vedta planprogram og offentlig
høring av reguleringsplanforslag, Jf. plan og bygningsloven §§ 12-10, 12-11, 4-1 og 4-2.

2. Delegasjonsmyndigheten trer i kraft fra vedtakstidspunktet og gjelder fram til 1. oktober
2020.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Davidsen
20/94

Arkiv: 033
Sign:

Dato:

Utvalg:

Hovedutvalg teknisk og miljø

21.01.2020

REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJLØ 19.05.2020

1. Oversendelsesforslag fra ungdomsrådets møte den 23.04.2020 sak 11/20 vedrørende
vedlikehold av skateparker

Teknisk etat

Notat til orientering
Til:

Hovedutvalg oppvekst og kultur

Kopi:
Fra

: Maria Kristiansen, rådgiver park og utemiljø

FULLVERDIG SKATEPARK I KARMØY KOMMUNE
Karmøy Ungdomsråd behandlet 5.12.2019 sak 13/19 under eventuelt. Ungdomsrådet vedtok å
oversende saken til Hovedutvalg oppvekst og kultur.
Hovedutvalg oppvekst og kultur ba om følgende utredning:
· Pris så langt det lar seg gjøre på et generelt spørsmål om ny skatepark
· Eventuelle planer for nye skateparker i Karmøy kommune
Hva finnes i dag?
Det finnes fire skateanlegg i Karmøy kommune. Disse ligger på Norheim, Stangeland
ungdomsskole, Visnes og Skudeneshavn. Anleggene på Norheim og Stangeland ungdomsskole
er satt opp og driftes av kommunen, anlegget i Visnes er en del av et nærmiljøanlegg etablert og
driftet av Hinderaker og Visnes vel, anlegget i Skudeneshavn er en del av idrettsanlegget i
Skudeneshavn og er etablert og driftet av Skudenes ungdoms – og idrettslag.
Plassering
Det er en del støy fra skateanlegg og de viktigste støykildene er slag og rulling mot underlaget.
Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg sier at konflikter kan oppstå i
avstander mindre enn 300 meter til nærmeste bebyggelse. Det anbefales derfor at et slikt anlegg
plasseres med minimum 300 meters avstand til nærmeste bebyggelse.
Etablering av et skateanlegg av denne størrelsen vil være søknadspliktig og det må plasseres på
et område med passende regulering. Eksempler på regulering kan være lek, friområde eller
idrett/sport.
Samarbeid
I andre kommuner samarbeides det ofte med lokale skateklubber, men Karmøy kommune har
ikke noen etablert skateklubb, bare enkeltpersoner som er aktive.
Kostnader
På www.godeidrettsanlegg.no ligger det eksempel på et 500 m2 stort skateanlegg som ble satt
opp av Lillehammer kommune i 2015.

Teknisk etat

Anlegget hadde en byggekostnad på 5,6 mill kr. Det ble finansiert ved spillemidler (1 mill) og
kommunal bevilgning. Summen er inkludert prosjektering, bygging og landskapstilpasning med
støyvoll.

Skateanlegget er i betong og nærmest vedlikeholdsfritt. Kommunen leverer koster og brukerne
koster selv etter behov. Kommunen har tilsyn, tømmer søppeldunker, drifter grøntanlegg og har
vedlikehold av lysanlegget. Anlegget spyles og vaskes, og en membranherder påføres betongen
en gang i året i. De årlige driftskostnadene for anlegget ligger på 40.000 kr i året.

Et slikt anlegg krever en del midler for å kunne etableres og det er ikke avsatt midler til dette i
budsjettet de neste årene.

SAKSPROTOKOLL - REFERATLISTE - UNGDOMSRÅDET 23.04.20
Karmøy ungdomsråd behandlet saken den 23.04.2020, saksnr. 11/20
Behandling:
1. Saksprotokoll fra hovedutvalg oppvekst og kultur 29.01.2020 saknr. 4/20 nr. 6 – vedrørende
Karmøy ungdomsråds sak 13/19 – etablering av fullverdig skatepark.
Ungdomsrådet ble forelagt notat hvor administrasjonen har svart opp henvendelsen fra
hovedutvalg oppvekst og kultur, datert 29.01.2020. Notatet legges ved protokollen til
ungdomsrådet. Av notatet fremgår det at ikke er avsatt midler til etablering av nye skateparker.
Behandling:
Ungdomsrådet viser til redegjørelse over eksisterende skateparker og påpeker at flere av disse
skateparkene er i dårlig stand. Et enstemmig ungdomsråd ønsker derfor at man bruker
vedlikeholdsmidler på å oppgradere og vedlikeholde eksisterende skateparker i kommunen.

Vedtak:
Ungdomsrådet oversender oppfordringen om å vedlikeholde og oppgradere eksisterende
skateparker i kommunen til hovedutvalg oppvekst og kultur og hovedutvalg teknisk og miljø.

Vedtak:
Vedtak:
Ungdomsrådet oversender oppfordringen om å vedlikeholde og oppgradere eksisterende
skateparker i kommunen til hovedutvalg oppvekst og kultur og hovedutvalg teknisk og miljø.

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJLØ 19.05.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 64/20
Behandling:
Enstemmig tatt til etterretning.

Vedtak:
1. Oversendelsesforslag fra ungdomsrådets møte den 23.04.2020 sak 11/20 vedrørende
vedlikehold av skateparker
Til etterretning.
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SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG
MILJØ 19.05.2020
Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 19.05.2020, saksnr. 65/20
Behandling:

Vedtak:
1. Midtun (Frp) viste til forurensing ved eksempelvis Husøy, Åkra og Skudeneshavn og stilte
spørsmål om hvordan kommunen følger opp i slike saker.
Administrasjonen viste til at det er fylkesmannen som har myndighet i slike saker.
2. Midtun (Frp) stilte spørsmål vedrørende deltakelse på private befaringer og ba
administrasjonen om en oppklaring til neste møte.
3. Barnas representant viste til referatsak 64/20, oversendelsesforslag fra ungdomsrådet
vedrørende skateparker, og orienterte kort om bakgrunnen for oversendelsesforslaget.

