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Uttale - offentlig ettersyn av plan 2109 Tostemvegen, Åkra 13/649 m.fl,
Karmøy
Planforslaget legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektiv som transportform og
gir en bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter. Planforslaget mangler en tilstrekkelig
vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak for naturverdiene i området. Vi fremmer
derfor innsigelse til planen, med forslag til løsning.
Vi viser til oversending datert 16.12.2019. Saken gjelder offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
2109 for Tostemvegen – Åkra gnr/bnr 13/649 m.fl. Planen innebærer i hovedsak å regulere inn et
bredere fortau langs nordøstsiden av veien og ta ut regulert, men ikke opparbeidet fortau langs
sørvestsiden. Samtidig reguleres utvidelse av busstopp langs Fv. 47 og fortausløsning her kobles mot
regulert gang-/sykkelveg mot øst.
Det er tatt med tilstøtende areal for å regulere inn et midlertidig anlegg- og riggområde langs
fortauet og areal for tilpasning og etablering av avkjørsler til berørte eiendommer. I tillegg er det satt
av areal for mulig etablering av sykkelparkering langs nordsiden av fortauet som kobles til
bussholdeplassen på deler av arealet som i dag benyttes til parkering av Amfi.
Vår vurdering
Planforslaget legger til rette for økt bruk av gange, sykkel og kollektiv som transportform og støtter
opp om målet om nullvekst i personbiltransporten. Planen gir også en bedre trafikksikkerhet for
myke trafikanter. Vi har følgende merknader til planforslaget:
Natur
Alle saker som berører økosystemer, naturtyper og arter skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 i, jf. naturmangfoldloven § 7. Planforslaget mangler en tilstrekkelig
vurdering etter naturmangfoldloven. Det er kun gjort en vurdering at planen ikke vil påvirke
naturmangfoldet innenfor og/eller i nærheten av planområdet i særlig grad. Dette begrunnes med at
planforslaget i stor grad omfatter eksisterende trafikkområder.
Nær planområdet ligger Tjøsvollvatnet som er fredet som naturreservat. Vannet er også resipient for
overvannet i området. Formålet med fredningen er å bevare et våtmarksområde med naturlig

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

tilhørende vegetasjon og dyreliv. Området har en viktig funksjon som hekke-, trekk-, overvintringsog næringsområde for mange våtmarksfugler.
Utbygging av planområdet vil gi økt avrenning, som kan ha en negativ påvirkning på Tjøsvollvatnet.
Planforslaget mangler en vurdering av konsekvensene den økte avrenning kan ha for
naturreservatet. Det er viktig at planforslaget sikrer god nok overvannshåndtering, slik at det ikke gir
økt utslipp til Tjøsvollvatnet. Det må settes krav i planbestemmelsene til at avrenning til vassdraget
og Tjøsvollvatnet naturreservat skal hindres både under anleggsfasen og etter ferdigstilling av
tiltaket, og at massene må lagres i god avstand fra vassdraget og naturreservatet.
Med begrunnelsen ovenfor, fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget slik det nå
foreligger. Planen er ikke tilstrekkelig vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12.
Overvannshåndtering og klimatilpasning
Planforslaget gir økt avrenning som må fordrøyes, og det planlegges en lukket fordrøyning for å
håndtere dette. Det er ikke gjort en vurdering av hvorfor det ikke er brukt en naturbasert løsning.
Det følger av kapittel 4.3 avsnitt 10 i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning at dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger
er valgt bort.
Fylkesmannen gir faglig råd om at det gjøres en vurdering av muligheten for bruk av en naturbasert
løsning. En naturbasert løsning kan også i en større grad bidra til rensing av overvannet før det
slippes ut i Tjøsvollvatnet, enn kun ved bruk av sandfang.
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