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Uttale - offentlig ettersyn av plan 4085 for Massetak for Søre Våge del av
84/5, 89/2, 3, Karmøy
Vi viser til brev datert 14.05.2020.
Bakgrunn
Saken gjelder offentlig ettersyn av plan 4085 for massetak for Søre Våge del av 84/5, 89/2, 3.
Hensikten med planen er å utvide eksisterende massetak slik at totalt uttak blir omtrent 900 000 m3.
Terrenget skal tilbakeføres opp mot opprinnelig terreng og tilrettelegges for nydyrking. Planforslaget
omfatter et areal på ca. 160 daa og er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i
kommuneplanen.
Vår vurdering
Konflikt med kommuneplanen
Planområdet ligger innenfor kjerneområdet landbruk, og masseuttak kan komme i konflikt med
landbruks- og kulturlandskapsinteresser med viktige naturelementer, over tid. Karmøy kommune
mangler en overordnet vurdering angående massehåndtering i kommunen. En så stor endring av
arealbruk bør fastsettes på kommuneplannivå for å sikre en helhetlig og overordnet vurdering av
hvor det er mest hensiktsmessig å lokalisere masseuttak og deponi i kommunen. For eksempel
registrerer vi at det er flere uttak i nærheten. Dette understreker hvor viktig det er med en
overordna vurdering for å sikre forutsigbarhet på lang sikt og som viser den samla virkningen på
miljø og samfunn. Det er viktig å finne områder uten store konflikter med blant annet naturverdier,
friluftsliv, jordbruk og landskap. I LNF-områder er det ofte store konflikter for etablering av
masseuttak som ikke er avklart på kommuneplannivå. I dette tilfellet kommer planen i vesentlig
konflikt med naturinteresser i området. Dette utløser et behov for å behandle tiltaket i en
overordnet kommuneplansammenheng.
Vi oppfordrer Karmøy til å jobbe videre med en overordnet massehåndteringsplan i kommunen.
Konflikt med naturverdier
Området er en del av et naturlig landskapsrom vest for Fiskåvatnet som er blant de viktigste
våtmarkssystemene i Karmøy kommune. Fiskåvatnet har stor verdi for fugl og det er registrert flere
truede arter i området. Slik som bustsivaks (EN), storspove (VU), sædgås (VU), sanglerke (VU), vipe
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(EN), bergand (VU), knekkand (EN) og svarthalespove (EN). Området er et viktig helårsområde for
fugl. Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Fiskåvatnet, og det er derfor fare for avrenning og
forurensning, samt forstyrrelser for fuglelivet. Her må føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9
tillegges stor vekt.
Planområdet inneholder en myr på 3,5 daa som er intakt og tilsynelatende ugrøftet. Myr har flere
kvaliteter som det er viktig å ta vare på. Myr er viktig for naturmangfold, demper flom, renser vann
og lagrer karbon. Myrområder er gjenstand for en uheldig bit-for-bit nedbygging som har pågått i
flere år. Å sørge for at myr og våtmark ikke går tapt er et langsiktig og viktig klimatiltak.
Konklusjon
Karmøy kommune mangler en overordnet vurdering av hvor det er mest hensiktsmessig og minst
konfliktfylt å ha masseuttak og deponi i kommunen.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, fremmer Fylkesmannen innsigelse til reguleringsplan
4085 for massetak for Søre Våge. Planen er i strid med kommuneplanen og kommer i konflikt med
nasjonale og regionalt viktige naturinteresser.

Med hilsen
Lone Merete Solheim
fylkesmann

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Rogaland fylkeskommune

Postboks 130

4001

Stavanger

