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Forslag t il endring i best emmelser for reguleringsplan 2037
- Kloakkre nseanlegg, Tjs voll vest
Karmøy kom mune vil i løpet av 2021 st art e realisering av planlagt kloakkrenseanlegg vest for bo ligbebyggelsen
pa Tj osvoll .
Gj eldende reguleringsplan for renseanlegget er fra 2009. Denne planen t ok utgangspunkt i at renseanlegget
skulle være et silanlegg. Fylkesmannen ga i 2019 komm unen t illat else t il ut slipp av avløpsvann. I denne
illat elsen st illes det st rengere krav t il rensing av avløpsvannet . Dett e innebærer at i st edet for a bygge et
" si Ianlegg, må kommunen bygge at sakalt flot asj onsanlegg med større grad av rensing. Et flot asj ons anle gg vil
kreve st ørre byggehøyde enn et silanlegg.
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I gj eldende reguleringsplanen er bygningshøyden for renseanlegget fast satt t il maksimalt.§.met er mønehøyde.
Dett e foreslås endret til
emt er for at et bygg skal kunne være f unksj onelt for et flotasj on sanlegg.
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I de gjeldende planbest emmelsene er det ikke sagt noe om høyden på t errenget der renseanlegget skal
oppføres. I forslaget t il endrede best emmelser blir t errenghøyden fastsatt t il kot e +3,5 med en
j ustering smuligh et pa innt il 1 met er. Med ut gangspunkt i en t errenghøyde på kot e +3,5, yil t aket pa bygget
ligge pa kot e +16,5. io
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l T 5 aKommunen har vurdert at eierne av boligene som ligger nærmest renseanlegget , er berørte part er som skal gis
anledning til a utt ale seg før vedt ak blir fatt et . Den foreslått e endringen ansees for øvrig ikke a ga ut over
hovedrammene i planen og kan derfor vedt as av rådmannen ett er myndighet delegert av kommunestyret .
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Frist for a gi utt alelse er satt ti l 1. desember.
Nærmere opplysninger om forslaget t il endring av reguleringsbest emmelsene, kan gis av undert egnede.
M ed hilsen
Jarle St u nes
senio rarkit ekt

Vedlegg:
Oversikt skart
Forslag t il nye best em melser
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