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VEDLEGG I

3

Landskap

TEMARAPPORT LANDSKAP

1 Metodikk
Konsekvensen for landskapet er en vurdering i flere trinn. Først er det sett på dagens
situasjon (0 - alternativet), deretter beskrives tiltaket som planlegges, før man
vurderer konsekvensen av det planlagte tiltaket.
I tillegg til befaring og bilder av dagens området, er programvaren AutoCAD
og Revit benyttet. Her er først dagens situasjon modellert ved hjelp av
grunnkart. Deretter er den ønskede utvidelsen modellert opp, for å kunne hente ut
3D illustrasjoner som gir en realistisk framstilling av framtidig situasjon.
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TEMARAPPORT LANDSKAP

2

Dagens situasjon

2. 1 Landskapsregion
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sitt nasjonale referansesystemet for
landskap gir en oversikt over landskapsmessige og regionale forskjeller for
landskapet i Norge. Systemet deler Norge inn i 45 landskapsregioner basert på
fellestrekk i landskapet. Hver r egion har sin særegne landskapskarakter basert
på sammensetningen av de seks grunnleggende landskapskomponentene:
›
›
›
›
›
›

Landskapets hovedform
Landskapets småformer
Vann og vassdrag
Vegetasjon
Jordbruksmark
Bebyggelse og tekniske anlegg

Planområdet ligger i landskapsregion 2 0 , Kystbygdene på Vestlandet , markert
med grå i figur nedenfor . (Kilde: Nasjonalt referansesystem for landskap Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner)

Planområde

Figur 1
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Utsnitt av kart over landskapsregioner

(kilde NIBIO).

TEMARAPPORT LANDSKAP

2. 2

Omgivelsene og planområdet

Planområdet

Figur 2

er lokalisert i Visnes, Karmøy kommune.

Planområdet

Planområdet

ligger nede ved sjøen. Området består hovedsakelig

grunne gressbelagte
steinblokker

er lokalisert i Visnes, øst for Ognøy.

boligbebyggelse.

med

områder i nn i mellom . Ellers er det fjellgrunn , noen store

og et lite strandområde

innenfor planområde.

av fjellknauser

med grus. Det ligger 2 naust og en grunnmur

Omkringliggende

nærområde

består av jordbruk

Det er også etablert fritidsbebyggelse

og spredt

med naust på motsatt side av

bukten.
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Bilde 1 Dagens situasjon sett fra sørøst

Bilde 2

Vedlegg G

Fritidsbebyggelse

med naust på andre siden av bukta.

TEMARAPPORT LANDSKAP

Snuplass

Figur 3

Flyfoto. Planområde sett fra nordvest.

Kilde: kart.gulesider.no

Plano mrådet grenser til LNF- område som hovedsakelig
planområdet

er i bruk som beite. Adkomst til

går fra enden på Fjedlaveien via tomteierenes

som krysser beiteområdet

og som avsluttes av snuplass med tidsbegrenset

kjøretøy. Det er i dag kun en bratt sti ned til planområdet

Bilde 3

veirett på opparbeidet

Bilde av dagens traktorveg,

traktorveg

parkering for 2

fra snuplass .

trapp ned til sti og bratt sti opp fra planområdet
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TEMARAPPORT LANDSKAP

2. 3

Framtidig situasjon

Formålet med planarbeidet

er å etablere 7 nye naust

med brygge, samt flytende

bølgebryter e i nord . Ved plassering av naust skal det legges særskilt vekt på
terrengtilpasning.

Naustene skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel i strandsonen.

Det

skal ikke gjøres s tørre u tsprengning - /utfyllingsarbeider.
Det er i dag kun en bratt sti ned til planområdet

fra snuplass, med tidsbegrenset

parkering

for 2 biler , det planlegges ikke vesentlige endringer av d ette. Grunneiere av fradelte
nausttomter

bor i nærområde

og kommer hovedsakelig

gående eller syklende.

Tilkomst med

ta nke på bygging vil skje via sjø .
Arkitektonisk

foreslås det en bebyggelse som er variert i størrelse, plassering og form, for å

etablere et tradisjonelt

naustmiljø.

Tiltaket vil ikke skape en silhuett,

ikke være høyere enn 5m og vestvendt

Figur 4
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Illustrasjon

naust bebyggelsen skal

bergvegg i bakkant vil ligge høyere.

over mulig arealbruk
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2. 4

Landskapsvirkning

2. 4. 1 Sett fra vest

Bilde 4

Dagens situasjon sett fra vest

Figur 5

Illustrasjon

av dagens og fremtidig

situasjon sett fra vest.
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TEMARAPPORT LANDSKAP

2. 4. 2 Sett fra sør

Bilde 5

Dagens situasjon sett fra sør

Figur 6

Illustrasjon

Vedlegg G

av dagens og fremtidig

situasjon sett fra sør.
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Oppsum m erin g Landskap

Etablering av 7 nye naust
av eksisterende

som planforslaget

åpner opp for utgjør en fortetting

bebygd areal . Område er synlig fra bolig bebyggelse i sør og

vest . Foreslått f ortett ing vurderes å gi enn liten

negativ

konsekvens

med

tanke på landskap et kontra 0 - alternativet .
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4 Referan ser
Nasjonalt

referansesystem

landskapsregioner,

Internett
Googlemaps
Norge i bilder
Temakart - Rogaland
Fonnakart

Vedlegg G

for landskap

- Beskrivelse av Norges 45

NIJOS rapport 10/2005(Puschmann)
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