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Plan 4082 for offentlig ettersyn - Fast bru til Storøy

Kommunalsjef teknisk sitt forslag til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 4082
for Fast bru til Storøy, datert 13.10.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf.
plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hovedutvalg teknisk og miljø 13.10.2020:
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
HTM- 111/ 20 Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan 4082
for Fast bru til Storøy, datert 13.10.20, legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf.
plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Saksutredning
Rune Hemnes v/RH Oppmåling har på vegne av Storøy Næringspark AS utarbeidet forslag til privat
reguleringsplan for plan 4082 Fast bru til Storøy – detaljregulering.
Formålet med planen er å tilrettelegge for ny, fast bru til Storøy med fri seilingshøyde 12 m.
BAKGRUNN:
Dagens bru er en vippebru bygget ca. 1988. Det er stor slitasje på driftssystemet, som gjør at bruen
til tider har problemer med å gå opp og ned. Dette skaper problemer for skipstrafikken i sundet
mellom Storøy og Karmøy. Vippebroen har lav seilingshøyde, som gjør at alt høyere enn en vanlig
småbåt ikke kommer gjennom når bruen er nede. Dette kan tvinge sjøtransport til å gå rundt Storøy
og ut i mer utsatte farvann.
OVERORDNA PLANER:

Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til industri og bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende strandsone.
I henhold til Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP), er
industriområdet på Storøy i næringskategori 4, hvor det skal tilrettelegges for virksomhet med lavere
arbeidsplass- og/eller besøksintensitet.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er regulert, plan 459 Storøy, vedtatt 17.03.1998 og plan 436 Osnesgavlen, vedtatt
19.02.1991, og avsatt til industri, kjøreveg, annen veggrunn og trafikkområde i sjø og vassdrag.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Sør i planområdet overlapper planområdet med VA – nettet. I vest er vannledningen kappet, og ny
ledninger lagt gjennom passasjen ved eksisterende bru. Før det fylles ut i sjø må den eksakte
plasseringen av vannledningen kartlegges, og vannledningen flyttes dersom det viser seg at dagens
plassering ligger under utfyllingsområdet.
Det er ikke flomveier gjennom planområdet. Alt flomvann og overvann renner direkte til sjø i dette
området.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Det står to brakker på Storøy, som vil bli flyttet ved gjennomføring av dette planforslaget. Dagens
vippebru styres fra en brakke som fungerer som en driftsbygning for bruen. Denne blir også fjernet
ved gjennomføring av planforslaget.
Eksisterende bru og brufundament skal fjernes når ny bru er ferdigstilt.
Den offentlige vegen (Storøyvegen), ender ved bruforbindelsen. Over bruen og videre på Storøy er
vegen privat. Denne ordningen skal videreføres.

PLANFORSLAGET:
Generelt:
Bruen skal ha kun 1 kjørebane. Ny bru medfører samtidig mindre omlegging av vei helt inne ved brua
og noe fylling over/under havnivå i sundet.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 12,7 daa, hvorav ca. 1,8 da av planområdet ligger i sjø mellom
Storøy og Karmøy.

Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Overvann fra veibane føres til nye sandfang på hver side av bruanlegget, som deretter kobles til
eksisterende rør eller føres i nye rør til sjø. Flomvann vil naturlig renne til sjø.
Veibanen på broen blir 3,5 meter (envegs kjørebane), som er minimum for brannbil.
Tiltaket skal ellers ikke tilkobles vann- og avløpsanlegg.

Barn og unge:
Dette er ikke et område som blir brukt av barn og unge. Forholdene for barn og unge blir ikke endret.

Folkehelse:
Dagens bru er privat og avstengt for allmenn ferdsel, og dette vil også være gjeldende for ny bru.
Planforslaget endrer ikke forholdene for folkehelse, annet enn at de forbedrer generell trygghet ved
ferdsel til sjøs. Hvis dagens vippebru blir liggende nede, tvinges mye båttrafikk til å gå rundt Storøy, i
farvann som er mindre trygge.

Naturmangfold:
På land er arealet allerede omdisponert til industri og veiformål. Det er ikke funnet arter eller miljøer
som krever spesielle hensyn eller tiltak på land.
Tiltaket medfører utfylling i sjø; anslått til totalt 3 752 m2. Av dette utgjør 2 295 m2 utfylling i nord,
og 1 457 m2 utfylling i sør.
Nordre utfylling tar i hovedsak arealbeslag i skjellsandforekomsten Visnes – Smørsundholmen. Et
grovt anslag estimerer at tiltaket tar et arealbeslag på 6 % av forekomstens totalareal. Dette
areabeslaget vurderes til å ha betydning og virkningen blir derfor noe negativt for forekomsten.
Utfyllingen grenser mot skjellsandforekomsten Haugesund – Kvala og vil også kunne få et ubetydelig
arealbeslag her. Stortareforekomst som er vist i Temakart – Rogaland ligger på et areal som er på
land, så dette ble ikke befart.
Søndre utfylling tar i all hovedsak sitt arealbeslag i skjellsandforekomsten Haugesund – Kvala. Et
grovt anslag estimerer at arealbeslaget utkjør ca. 0,05 promille av forekomstens totalareal.
Utfyllingen grenser mot skjellsandforekomsten Visnes – Smørsundholmen og vil også kunne få et
ubetydelig arealbeslag her. Virkningen av søndre arealbeslag anses for å være ubetydelig.
De vesentlige konsekvensene av tiltaket vil være arealbeslag i sjø ved utfylling i nord samt risiko for
nedslamming av viktige tareskogforekomster i forbindelse med anleggsperioden. Det er også fare for
forstyrrelser av hekkeaktivitet og næringssøkende fugl.
Det er foreslått følgende tiltak, som skal følges opp i en miljøoppfølgingsplan:
·
·
·
·

Anleggsperioden legges til perioden oktober – februar, utenfor hekke-/trekkperiodene.
Det bør vurderes bruk av siltgardin eller boblegardin under utfylling i sjø for å beskytte
naturtypeforekomstene i området.
Tiltak for å hindre spredning av plast til omgivelsene ved utfylling i sjø må vurderes.
Det skal gjennomføres kartlegging av fremmede plantearter i rett i forkant av
anleggsperioden, da dette gjerne er arter som spres raskt og hvor utbredelsen endres
raskt.

Det vises til vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedlagte
planbeskrivelse.

Andre forhold:
Trafikkforhold:
Eksisterende trafikkmengde over vippebruen er 87 ÅDT. Det er ikke meningen at overgangen fra
vippebru til fast bru skal legge til rette for at bedrifter med større besøks- eller arbeidsplassintensiv

virksomhet etablerer seg på Storøy. Bruen anlegges med bare en kjørebane.
Ved overgangen til privat veg, avsluttes den offentlige vegen på sørsiden av bruen med snuhammer
og fysisk sperre i vegen.

Økonomiske konsekvenser:
Planen skal gjennomføres i privat regi. Den medfører ikke endringer i kommunens forpliktelser til
drift og vedlikehold av offentlig veg.

SAKSBEHANDLING:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 12-8. Frist for merknader var 02.01.19.
Følgende uttalelser er kommet til oppstart av planarbeidet:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv
3. Fylkesmannen i Rogaland
18.12.18
4. Kystverket Vest
20.12.18
5. Statens vegvesen, region Vest
18.12.18
6. Fiskeridirektoratet
04.01.19
7. Karmsund Havn IKS
05.12.18

17.12.18
28.11.18

B: Private og organisasjoner
1. Paddå AS v/Torfinn Hetland
09.12.18
2. Fiskarlaget Vest og Fiskarlagets Servicekontor As avd. Vest

08.01.19

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.

KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan følger i hovedtrekk opp kommuneplanen for Karmøy.
Kommunalsjef teknisk sin konkrete vurdering er en praktisk løsning på et problem som ikke har så
veldig mange løsninger. Det må enten bygges en ny bru, eller den eksisterende løsningen må bli mer
pålitelig. Det praktiske med en ny, fast bru er at den ikke trenger bemanning og den har ikke tekniske
løfte-/senke løsninger som kan svikte. Den gir en mer pålitelig gjennomfart for båttrafikken og
overfart for de som kommer på land.
Bakdelen med en ny bruløsninger er at den gjør et arealbeslag i sjø og at den låser seilingshøyden
under bruen til 12 meter.
Størrelsen på båtene som kan gå gjennom sundet mellom Storøy og Karmøy er fra før naturlig
begrenset av dybden i sundet. Større skip kan ikke gå gjennom sundet fordi det er for grunt. Slik sett
vil ikke en seilingshøyde på 12 meter være et problem for de fleste båtene som bruker sundet i dag.

Kommunal sjef teknisk er av den oppfatningen at å opprettholde en trygg farled mellom Storøy og
Karmøy er av en slik samfunnsnytte at det veier opp for tapet av areal i sjø.
Bruen planlegges med en kjørebane (3,5 meter bredde). Det er ikke meningen at overgang fra
vippebru til fast bru skal legge til rette for bedrifter med større besøksintensivitet enn dagens
virksomheter. Bakgrunnen for dette er både Storøys beliggenhet, men også fordi det ikke er ønskelig
med økt tungtrafikk på Storasundvegen eller Torvastadvegen.
Det er allikevel noen svakheter ved planforslaget kommunalsjef teknisk ønsker å påpeke.
Av ROS – analysen kommer det frem at det er vurdert vind som en faktor som må tas hensyn til ved
prosjektering og konstruksjon av bruen. Det er ikke nevnt noe om konsekvensene av kraftig vind på
trafikken på bruen. Fra Karmsund bru kjenner vi til at kraftig vind til tider kan være en fare for trafikk
på bruen. Nå vil bruen i forelagte planforslag ha en langt mindre ÅDT og går i en retning (nord nord –
vest) som gjør at den kraftigste vinden kommer i samme retning som kjørebanen og ikke på tvers,
men det er et forhold som burde vært vurdert ved utarbeidingen av planforslaget.
Eksisterende bru med tilhørende vei går parallelt med den nye bruen som er planlagt, og skal
opprettholde trafikk til og fra Storøy under anleggsperioden. I planforslaget er det ikke beskrevet
hvordan dette skal gjøres i praksis. Kartet viser at fyllingsfoten til broen vil dekke deler av det som i
dag er adkomstveien, både på sør- og på nordsiden av bruen. I planbeskrivelsen står det
veiadkomsten skal sikres mot fyllingsfoten, enten ved hjelp av midlertidig hinder for massen eller ved
å flytte veien, og at endelig avklaring må gjøres i en riggplan.
Normalt vil en slik løsning tilsi at arealbruken ikke er avklart, siden planforslaget kan medføre
midlertidig omlegging av veien. Her er det imidlertid begrenset mulighet til å flytte veiarealet, siden
strekningene det gjelder ligger på utfylling i sjø. Disse utfyllingene skal ikke fylles ut mer i forelagte
plan, slik at en eventuell omlegging av vei vil kun omfatte eventuelle veigrøfter og mindre sideareal.
Konsekvensene som følger av en omlegging av veien vil derfor være små, og omfatte kun en
grunneier, som også er forslagstiller.

På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg teknisk
ved 1.gangsbehandling vedtar at forslag til reguleringsplan, datert 13.10.20, legges ut til offentlig
ettersyn.

a.

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene, samt
forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.

1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Om skjellsand
Fylkesrådmannen vil peke på at det på sjøbunnen sundet der bro er tenkt etablert, er registrert
et større område med naturtypen skjellsand. Fylkesrådmannen legger til grunn at
konsekvenser for naturtypen blir redegjort for og at broa og anleggsarbeidet blir planlagt på en

slik måte at det registrerte skjellsandområdet blir minst mulig berørt.
Om fylling i sjø
Vi ser i referat fra oppstartsvarselet at kommunen har påpekt at fylling i sjø kan føre til at
strømningsforholdene blir endret. Fylkesrådmannen er enig i at dette kan være en fare og
legger til grunn at også dette tema blir redegjort for planarbeidet.
Om trafikkforhold
Fylkesrådmannen har også merket seg at kommunen i referat fra oppstartsvarselet har pekt på
at etablering av fastbro til Storøy vil kunne føre til flere problem, økt trafikk på en smal veg
uten fortau og at ny bro kan gjøre det mer attraktivt med arbeidsintensiv virksomhet på
Storøy.
Fylkesrådmannen mener det er viktig ny bro sees i sammenheng med det øvrige vegnettet og
den funksjonen vegen ellers har. Planarbeidet må gjøre greie for framtidige trafikktall og andel
tungtransport, og vurdere om det er behov for avbøtende tiltak for myke trafikanter.
Dimensjonen på ny bro må også sees i sammenheng med den trafikkmengden som er realistisk
ut fra type næring som gjennom reguleringsplaner er tillatt på Storøy.
Etter regional plan for areal og transport på Haugalandet er næringsområde på Storøy tiltenkt
virksomheter med lavere arbeidsplass- og/eller besøksintensitet.
Forslagstillers vurdering:
Innspill fra Regionalplanavdelingen ved Rogaland Fylkeskommune er tatt som veiledende
ved utformingen av planforslaget.
Om naturmangfold
Vedlagt dette planforslaget ligger det COWI-rapport, se «Virkninger på naturmangfold»
dat. 14.02.2020. I rapporten er det vurdert konsekvenser av fylling i sjø.
Om forurensning
Vedlagt dette planforslaget ligger det rapport «Risikovurdering av forureina sediment ved
bro-kar til Storøy» dat. 25.10.2019 utarbeidet av Resipientanalyse AS omtaler
bunnforekomstene ved bro-karet.
Om strømning
Det vises for øvrig til KAP 5.8 Naturforhold og Fyllmasse i denne beskrivelse.
Håndtering:
Planbestemmelser § 7 fastsetter at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan (MOP)
for de konkrete tiltakene. Hensyn til naturmangfold og ivaretakelse av forurensning med
avbøtende tiltak skal være tema i MOP.
Om trafikk
Ang. trafikk til Storøy er redegjort for i KAP 5.1 Generelt om planforslagets hensikt.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

2. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Fylkesrådmannen har vurdert søknaden som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.
Siden tiltaket også vil omfatte område i sjø, er planen også lagt fram for Stavanger maritime
museum som har sektoransvar for kulturminne i sjø.
Vedrørande automatisk freda kulturminne på land
automatisk freda kulturminne. Fylkesrådmannen har foreløpig ingen merknader til planen,
menFylkesrådmannen vil likevel understreke at selv om det pr. i dag ikke er kjent automatisk
frede de kulturminner i selve tiltaksområdet, må eventuelle funn ved gjennomføringa av planen
straks bli melde til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stanses inntil vedkommande
myndigheit har vurdert/nærere dokumentert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Vedrørande kulturminner i sjø
Stavanger maritime museum kjenner ikkje til skipsfunn eller automatisk freda kulturminne som
vert berørt av omsøkt plan.
Museet har vurdert det varsla planområdet til ikkje å ha potensiale for funn av hittil ukjente freda
kulturminne eller skipsfunn. Museet har dermed ingen merknad til den varslede planen.
Minner om;
Stanse og meldeplikt
Om det likevel under gjennomføringen av tiltaket blir oppdaget kulturhistorisk materiale som kan
være vernet eller fredet (for eksempel vrakdeler, keramikk, bearbeidet flint, glass, krittpiper eller
annet), må arbeida straks stanses og kulturminnemyndighetene bli varslet, jf. kml § 8 og §14.
Tiltakshavar pliktar å informere den/de som skal utføre arbeidet om dette, men står også selv
ansvarlig for at dette blir gjort.

Forslagstillers vurdering:
Innspill fra Kulturavdelingen ved Rogaland Fylkeskommune er tatt som veiledende ved
utformingen av planforslaget.
Håndtering i planforslag:
Det er lagt inn bestemmelse § 10 som sikrer videreføring av stanse og meldeplikten.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

3. FYLKESMANNEN I ROGALAND

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
En viktig del av planarbeidet vil bestå i å få til gode landskapsmessige løsninger ved framføring

av vei/bru. En løsning som krever minst mulig skjæringer/fyllinger, og som tar hensyn til
landskapsvirkningen vil være viktig for kvaliteten på planen.
Om naturmangfold
Planen må vurderes nøye etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. I sjøen er det registrert
skjellsand og en større tareskogforekomst som begge har svært viktig verdi. I tillegg overlapper
forekomsten av tareskog med et gyteområde for torsk. Det vil derfor være viktig at planen ikke
gir en forverret situasjon av de marine verdiene i sjøen, i form av fyllinger og merkbare
virkninger på strømforholdene.
I det videre arbeidet er det viktig at det legges fram informasjon om volum av fylling og hvor
stort areal som blir berørt av fyllingen. Det vil også kunne være aktuelt med strømmålinger for
å sikre de økologiske forholdene i sjøen.
Vi minner og om at utfylling i sjø vil kreve en egen søknad og vurdering etter forurensingsloven,
der Fylkesmannen er myndighet.
Forslagstillers vurdering:
Innspill fra Fylkesmannen i Rogaland er tatt som veiledende ved utformingen av
planforslaget.
Håndtering i planforslag: Jfr. kommentarer gitt til Fylkeskommunen Regionalplan.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.
4. FISKERIDIREKTORATET

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Vurdering og merknader
«Det er registrert forekomster av naturtypen skjellsand, klassifisert som svært viktig, verdi A,
altså av nasjonal interesse å ivareta i ønsket planområde. Videre er det forekomster av
naturtypen større tareskogforekomster, også verdi A, vest for Garnes og sør for Grøneholmen
på Storøy.
Disse vil også kunne berøres negativt av planen, siden det er aktuelt med fylling o.l.
Fiskeridirektoratet region Sør kan foreløpig ikke se at øvrige nasjonale eller regionalt viktige
fiskeri- eller havbruksinteresser, som er registrert nær ønsket planområde: låssettingsplasser,
gytefelt og fiskerihavn, kan bli særlig negativt berørt…»
Det framgår at kommunen har vurdert planen til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf.
pbl § 4-2 annet ledd. Fiskeridirektoratet region Sør forutsetter at virkninger av planen for
nevnte naturtyper skal vurderes som en del av planprosessen, jf. pbl § 4-2 første ledd.
Vi forutsetter videre at man besørger kartlegging av, og vurdering av konsekvenser for, viktige
naturverdier i sjø fra uavhengig og kvalifisert faglig hold.
Forslagstillers vurdering:
Håndtering i planforslag: Jfr. kommentarer gitt til Fylkeskommunen Regionalplan.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

5. KYSTVERKET VEST

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Mottatt varsel om planoppstart er stilet til naboer/ offentlige instanser utover det
fremkommer det ikke hvem brevet er sendt til. De som blir berørt av endringen (brukerne av
farvannet mv.) må varsles om planarbeidet og få anledning til å uttale seg.
Kystverket er veldig positiv til at det igangsettes planarbeid som har til hensikt å erstatte
dagens vippebro med fast bro.
Det positive med eksisterende vippebro er at den ikke har høydebegrensning i opp vippet
posisjon. Vippebroen har hatt en rekke driftsstanser, som påvirker sikkerheten og
fremkommeligheten til de sjøfarende når broklaffen blir liggende nede i perioder.
Til tross for begrensninger i høyden på en fast bro vil det være den mest forutsigbare løsningen
for brukerne av farvannet. Kystverket har hatt møter med Hagland / Storøy Næringspark ved
flere anledninger.
De nye fartøyene i Røværsambandet fra 2019 vil kunne passere under en bro med fri
seilingshøyde på 12 meter ved HAT (høyeste astronomiske tidevann).
I forbindelse med offentlig ettersyn/ høring av planforslaget vil det fremkomme av
høringsuttalene om 12 meter ved HAT er tilstrekkelig seilingshøyde, for hovedtyngden av
brukere av farvannet.
Forslagstillers vurdering:
Kystverket Vests merknad er hensyntatt i planarbeidet.
Håndtering i planforslag:
Planbestemmelse § 22 fastsetter at;
Broen skal ha fri vertikal seilingshøyde på min 12,0 m (HAT) (høyeste astronomisk
tidevann).
Planbestemmelse § 5 sier;
Belysning av kjørevei på fast bro og belysning av seilingsløp under fast bro skal etableres
iht. godkjent belysningsplan som del av teknisk plan. Belysning av bro skal ikke virke
blendende for de sjøfarende.
Planbestemmelse § 6 sier;
Skilting av kjørevei på fast bro og skilting av seilingsløp skal etableres iht. godkjent
skiltplan som del av teknisk plan.
Planbestemmelse § 9 sier;
Tiltak i sjøen skal behandles av havnemyndighet i ht. Havne- og farvannsloven i tillegg til
behandling iht. plan- og bygningsloven.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.

6. STATENS VEGVESEN

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen vegtransport.
Storøy har tilkomst fra kommunal veg, via kryss mot fv. 840. Statens vegvesen sine interesser i
området er knyttet til fylkesvegen og vi uttaler oss på vegne av Rogaland fylkeskommune som
vegeier.
Ny fast bru til Storøy vil øke potensialet til eksisterende industriområde. Etablering av ny bru
må ses i sammenheng med tilliggende vegnett og kryss mot fv.840.
Kryss mot fv. 840 ligger i Vikjå, i tilknytning til eksisterende snuplass for buss. Fylkestinget i
Rogaland har vedtatt ruteendringer i Haugesund og på Karmøy.
I denne forbindelse ser Statens vegvesen på alternative løsninger for omlegging av snuplassen.
Krysset kan bli berørt i forbindelse med en omlegging av snuplassen.
Det kan bli aktuelt å vurdere krav til utbedring av krysset mot fv. 840 i forbindelse med
planarbeidet for ny bru. Statens vegvesen ber om å bli kontaktet vedrørende dette i
forbindelse med detaljplanleggingen.
Forslagstillers vurdering:
Innspill fra Statens vegvesen er vurdert nærmere i KAP 5.1 Generelt om bakgrunnen for
planarbeid.
Det er avholdt møte med Statens vegvesen 19.02.2019, se «Notat møte Statens
vegvesen» hvor bakgrunnen for planarbeidet er spesifisert. Kort fortalt; Dagens vippebro
bygget ca. 1988 har stor slitasje på driftssystemet, og har til tider problemer med å gå
opp og ned. Driftsstans går ut over båttrafikken, og kan i sin tur gå ut over sikkerheten til
de sjøfarende. Med bakgrunn i ferdselen for sjøfarende er det gjort et forprosjekt for ny
bro og med dette som grunnlag valgt å varsle oppstart reguleringsarbeid for ny fast bro.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.
7. KARMSUND HAVN IKS

(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Viser til overnevnte varsel om igangsetting av planarbeid. Karmsund Havn IKS har ingen
merknader knyttet til dette.
Forslagstillers vurdering:
Innspill fra Karmsund havn er registrert.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.
Private innspill
1. PADDÅ AS V/TORFINN HETLAND
(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Jeg vil gi innsigelse på avgrensingen for reguleringsarbeidet. Paddå AS driver
næringsvirksomhet i området som allerede er regulert til industri/næring slik det er i dag,

En eventuelt ny reguleringsplan som deler eiendommen i to, med risiko for ulike
reguleringsbestemmelser vil ikke bli godtatt.
Tiltaket med ny bru til Storøy er ikke tilfredsstillende dokumentert og inntegnet, men det
forutsettes at tiltaket ikke vil skape hinder for vår virksomhet.
Paddå AS krever å bli holdt informert etter hvert som tiltaket planlegges og det er mulig
å vurdere konsekvensene.
Forslagstillers vurdering:
Innspill fra T. Hetland er tatt til betraktning og planavgrensningen mot 140/230 er gjort
så marginal som mulig. Det som er tatt med av eiendommen har vært nødvendig for å
regulere vekk rester av eksisterende bygge-grense og kjørevei, samt for å fortsatt sikre
tilkomsten til eiendommen. Ny byggegrense og kjørevei er lagt lenger øst, som antas å
være til fordel for hjemmelshaver av eiendommen.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.
2. FISKARLAGET VEST OG FISKARLAGETS SERVICEKONTOR AS, AVD. VEST
(Opprinnelig adressert Ark. BHB)
Fiskarlaget Vest har sendt saken til Karmøy Fiskarlag.
Ifølge Fiskeridirektoratet sin kartdatabase er det ikke registrert noen fiskeriinteresser i
omsøkt området, men det blir også fisket i andre områder som ikke er registrert der.
Man ønsker å minne om at fiskerinæringen er basert på fornybar biologisk produksjon,
og er derfor grunnleggende avhengig av et rent og produktivt kyst- og havmiljø.
En har et stort felles ansvar, både nasjonalt og internasjonalt, for å opprettholde et rent
og produktivt hav. Det er avgjørende for kvalitet, renommé og markedsverdi for norsk
sjømat. I tillegg er man avhengig av å ha egne fiskeareal å fiske på.
Med bakgrunn i overnevnte forutsetter man at masser som blir anvendt i fylling er rene,
og at det blir satt in avbøtende tiltak dersom det er snakk om forurenset bunn.
På generelt grunnlag må en hindre unødvendig spredning av sten utover bunnen.

Forslagstillers vurdering:
Merknaden Fra Fiskarlaget Vest og Fiskarlagets Service kontor er tatt som veiledende i
utformingen av planforslaget.
Håndtering i planforslag: Jfr. kommentarer gitt til Fylkeskommunen Regionalplanavd.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ingen ytterligere kommentar.
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