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Ny høring - plan 4085 - masseuttak på søre Våge - detaljregulering - del av
gnr. 84/5 mfl. - Karmøy kommune

Vi viser til deres brev datert 22.03.21 og uttalelsesfrist 14.05.21.
Formålet med planen er å tilrettelegge for masseuttak og tilbakefylling av masser for å
håndtere behovet for anleggsarbeider i regionen. Landbruksarealet skal tilbakeføres til et
areal som får høyere kvalitet og kan drives på en enklere måte. Planforslaget gir grunnlag for
etappevis utbygging samt søknader i samsvar med særlover.
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne
planen uttaler vi oss som forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.
Statens vegvesen viser til sin uttale fra 30.06.20.
Avkjørsel:

Krav til opparbeiding av avkjørsel i henhold til N100 og utarbeidelse av teknisk plan etter
R700 er tatt inn i planbestemmelsene. Men de er ikke tatt inn som rekkefølgekrav. Statens
vegvesen ber om at det stilles rekkefølgekrav om følgende:
1. Avkjørselen skal opparbeides etter N100
2. Teknisk plan etter R700 for utformingen av avkjørselen skal godkjennes av Statens
vegvesen før utvidingen av masseuttaket kan starte opp og det skal inngås en
gjennomføringsavtale.
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Statens vegvesen kan ikke se at disse kravene er kommet inn i planbestemmelsene som
rekkefølgekrav. Det må tydeliggjøres i planbestemmelsene at disse 2 kravene skal være på
plass før området kan tas i bruk.
Byggegrense til vei:

I planbestemmelsene er det lagt inn byggegrense på 20 m fra senter vei. Etter vegloven § 29
2 ledd er byggegrensen 50 m fra senter vei for riksvei. E134 er vist i klasse 1 i Rammeplan
for avkøyrsler og byggjegrenser på riks - og fylkesvegar i Region vest. Anbefalt byggegrense
til vegen er 50 m. Statens vegvesen kan godta byggegrense på 20m for masseuttak, men det
må inn i planbestemmelsene at byggegrensen er avgrenset til dette formålet som er
midlertidig. Når arealet tilbakeføres til landbruksformål må byggegrensen settes til 50m fra
senter vei.
Når det gjelder byggegrensen til E134, sier planbestemmelsene ikke noe om at
byggegrensen på 20 meter er knyttet til masseuttaket og midlertidig. Statens vegvesen ber
om at dette tydeliggjøres i planbestemmelsene jf. vår uttalelse fra 30.06.21.
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