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Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet
Generel t
Fagkyndig PDS Arkitekt A S V/John Ola M ytting, Spannavegen 152, 5535 H augesund,
utarbeider på vegne av Øyvind Vaaga, Varaneset 166, 5546 Røyksund, privat
reguleringsplan.
Planområdet ligger på Varaneset, Fosen, Vest for Varanesvegen 173. Planområdet er totalt ca.
2,0 daa. Planområdet er kaianlegg med et eldre sjøhus tilknyttet fiskerinæring. Dette lar seg
dessverre ikke tilpasse moderne driftskrav.

H ensik t
Stedet har vært brukt til fiskerivirksomhet i generasjoner. Det er opparbeidet kaianlegg med
brygge, flytebrygge og sjøhus. Sjøhuset er av eldre dato og er ikke tilpasset moderne drift.
Det jobber færre på båtene og med tyngre utstyr så man er helt avhengig av å kunne komme
inn og ut av lager med mekanisk løfteutstyr. Krav til innkvartering når man er i havn er også
blitt større, man har tidligere basert seg på lugarene i båten. Det ønskes å kunne tilby
mannskap bedre innkvartering og nødvendige fasiliteter når båten ligger til kai.
Formålet med planen er å regulere for nytt sjøhus (lager, verksted, kontor/ oppholdsareal
med soverom/mannskapsrom) for lokal eier av fiskebåt og mannskap på 5, samt 4
parkeringsplasser.

Eierf orhol d i og rundt pl anområdet:
Planområdet dekker gnr. 106/84, 106/85 med utenforliggende sjøområder, og grenser til
106/86, 106/67 og sjø. A dkomstveien krysser 106/67 og 106/5. Denne til grenser i tillegg 106/77
og 106/32.
Ei endom
106/84
106/85
106/86
106/67
106/5
106/77
106/32

Påvi rk i ng
Planområde
Planområde
Tilgrenset
Tilgrenset og Vei
Vei
Tilgrenset med vei
Tilgrenset med vei

Ei er
Øyvind Vaaga
Øyvind Vaaga
Ingebjørg o. Solland og Sigurd Solland
Finn Egil Våga
Inge Vaaga
Siv Grønnevik og Øyvind Vaaga
Jan A . og Åse G. H avneraas

K rav om k onsek vens utredning
Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om
konsekvensutredning Kommunen har vurdert tiltaket etter §§ 8 og 10, samt vedlegg II i
Forskrift om konsekvensutredninger, og kommet frem til at planlagt tiltak, også sett i lys av
at det er fortsettelse av eksisterende bruk, ikke gir vesentlige virkninger på miljø og
samfunn. Det stiller derfor ikke krav til konsekvensutredning.
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Kapittel 2: Planprosessen
V arsel
Oppstartsmøte ble avholdt med kommunen 22.08.2018. Igangsatt planarbeid ble varslet av
PDS A rkitekt A S på vegne av Øyvind Vaaga med annonse i lokal avis, brev og e-post med
frist for merknader 12.10.18. Det kom en merknad fra nabo. Offentlige instanser har besvart
varselet. Innkomne merknader er beskrevet under.
Generel l e oppl ysni nger
Planstart ble varslet i H augesunds A vis
Planstart ble varslet på kommunens
nettsider
Planstart ble varslet på w w w .pdsprotek.no
Planstart er varslet myndigheter
Planstart er varslet naboer

D ato
03.okt.2018
28.sep. 2018

Epost utsendelse 25.sep.2018
Postutsendelse 25.sep.2018

Føl gende M yndi gheter er varsl et etter oversendt l i ste f ra k ommunen
Karmøy kommune
Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland Fylkeskommune
Karmsund H avnevesen IKS
H augaland Kraft
M attilsynet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Karmøy bondelag
Fiskeridirektoratet
Statens Vegvesen
Kystverket Vest
Karmøy N æringsråd
Karmøy Fiskarlag
Telenor ASA
Fortidsminneforeningen H augaland
lokallag
Karmøy Bonde- og småbrukarlag
Føl gende N aboer er varsl et
N aboeiendom:
1149 - 106/5, 1149 - 106/11,, 1149 - 106/14,
1149 - 106/32, 1149 - 106/64, 1149 - 106/67,
1149 - 106/77, 1149 - 106/79, 1149 - 106/84

M erk nader
Under er sammendrag av alle innkomne innspill fra samråd og medvirkningsprosessen.
Sammendrag f ra merk nad/i nnspi l l
Pl ank onsul entens k ommentar
27.09.2018- Vedrørende detaljregulering for Dette beror på en misforståelse. H an leste
Varaneset fiske kai – Inge Vaaga
avmerkingen av planområdet som planlagt
vei/parkering/snuplass. Der er ikke
Eier av GBR 106/5 har innvendinger mot
intensjon å blokkere. Plankonsulent har
forslaget, gjelder vei og forsalg til
vært i dialog med nabo og oppklart de
parkeringsplass. Dette vil stenge inne
faktiske forhold.
garasje på gbr. 106/5
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09.10.2018- Fråsegn til planvarsel –
Fylkesmannen
«Av søknaden går det fram at det ligg eit
eksisterande sjøhus på eigedomen som skal
rivast og at nye tiltak ønskes oppført i
forbindelse med fiskerinæring. Det går ikkje
fram av saka kva som er eksisterande og
planlagde dimensjonar på sjøhuset.
Fylkesmannen støtter kommunen si tolking av
«fiskeriverksemd» og at kommuneplanens
føresegner for naust/sjøbod må være
retningsgivande for omsøkt tiltak. Vidare er me
einig med kommunen om at området ikkje bør
regulerast til kontor/ næringsverksemd.
Det er såleis viktig at tiltaket ikkje legg til rette
for fritidsbustad-/bustadføremål og at sjøhuset i
utforming og storleik ikkje overgår det som er
absolutt nødvendig for eit arbeidsrelatert sjøhus.

Regulert til LN FR-N med retningslinjer
knyttet til sjøhus/fiskerinæring.

Fylkesmannen støtter kommunen sin
tolking av «fiskeriverksemd» og at
kommuneplanens bestemmelser for
naust/sjøbod må være retningsgivende for
omsøkt tiltak. Videre er de enige med
kommunen om at området ikke bør
reguleres til kontor/næring. Eksisterende
sjøhus er konflikt dempende i forhold nytt
sjøhus som er større en kommunens
rettingslinjer for sjøhus.

Det legges ikke til rette for
bolig/fritidsbolig, overnatting i sjøhuset vil
være arbeidsrettet. Størrelsen på bygget er
nødvendig for å tilrettelegge for moderne
drift og krav til mannskapsinnlosjering.

Omsøkt eigedom ligg innanfor
kystheilandskapet på Haugalandet, som er eit
regionalt viktig landskap. I vidare planarbeid må Det er i hensyntatt med utforming av
det føreligge ein vurdering etter
bygget.
naturmangfaldlova §§ 8-12, og natur- og
landskapsverdiar i området må sikrast.»
«Fylkesmannen vil gi nærare fråsegn i saka når
planen kjem til offentleg ettersyn.»
12.10.2018- Uttalelse Detaljregulering for
Varaneset – Fylkesrådmannen,
Regionplanavdelingen
«Fylkesrådmannen er enig i kommunens
vurderinger rundt arealformålet. Vi anbefaler at
planområdet videreføres som LNFR-areal, men
at det knyttes konkrete bestemmelser til
fiskevirksomheten (jf. Kommunens forslag
«heimbrygge for fiskebåt»). Bestemmelsene bør
sikre at området benyttes i henhold til
arealformålet, her forstått som stedbunden
næring knyttet til lokale naturressurser. Det er
viktig at bygningene fremstår som et sjøhus med
tilhørende kontor/soveplass tilpasset
fiskerivirksomheten, og dermed underbygger
arealformålet»
«Strandsonen er viktige ressurser i regionens
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totale natur- og landskapsverdi.
Fylkesrådmannen ber det videre planarbeidet å
sikre at hensyn til slike verdier blir godt
ivaretatt, både gjennom estetisk tilpasning og
redusere konsekvenser av fysiske inngrep. Videre
bør planarbeidet utrede planens konsekvenser for
områdets tilgjengelighet for allmenn ferdsel i
strandsonen (unngå privatisering), herunder
vurderinger av plassering og omfang av
parkeringsplasser.»
17.10.2018- Tilbakemelding på oppstarts
Fiskeridirektoratet er positive til planen,
varsel for detaljregulering –
men forutsetter planen er rendyrket for
Fiskeridirektoratet.
tiltak forenelig med fiskerivirksomhet.
«Det er ikke registrert fiskeri- eller
havbruksinteresser i form av fiske- og
låssettingsplasser, viktige naturtyper, gytefelt,
oppdrettsanlegg mv. i nærhet av planområdet,
som på bakgrunn av det forelagte planvarselet
vil kunne bli nevneverdig negativt berørt av
aktuelle tiltak som følger av planen. Tvert imot
vil vi anse det som bra å tilrettelegge for tiltak
som bidrar til bærekraftige og
samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger samt
sikrer sysselsetting og bosetting i kystsamfunn.
Forutsetningen er selvsagt, som kommunen selv
er inne på, at planen rendyrker for tiltak som er
forenlig med fiskerivirksomhet. Det vil også
kunne være hensiktsmessig å inkludere kai,
brygge, fortøyning o.l. i planen, slik kommunen
også selv er inne på.
Vi imøteser eventuelt planforslag for høring, når
dette måtte foreligge.»
02.10.2018- Uttale automatisk fredet kultur
minne – Fylkesrådmannen, Kultur
avdelingen.
«Ut frå kart- og arkivsjekk kan vi ikkje sjå at den
omsøkte planen vil komme i konflikt med
automatisk freda kulturminne.
Fylkesrådmannen har på den bakgrunn ingen
merknader til planen. Rogaland fylkeskommune
vil likevel understreke at sjølv om det pr. i dag
ikkje er kjent automatisk freda kulturminne i
planområdet, må eventuelle funn ved
gjennomføringa av planen straks bli melde til
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Reguler til LN FR-N med retningslinjer
knyttet til sjøhus/fiskerinæring.
Planbestemmelsene inneholder føringer for
bruk av kaiområde og ferdsel i sjø.

Fylkesrådmannen Kulturavdelingen har
ingen merknader til planen, de har sendt
saken over til Stavanger maritime museum
som heller ikke har noen merknader til
planen.
Evt. funn ved gjennomføringen av planen
enten i sjø eller på land vil bli rapportert
jmf. Lov om kulturminner §8, 2. ledd. Og
§14
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Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må
stansast inntil vedkommande myndigheit har
vurdert/nærare dokumentert funnet, jfr. Lov om
kulturminner § 8, 2. ledd.»
«Stavanger maritime museum kjenner ikkje til
kulturminne i sjø i det varsla området. Plan
området er svært lite og det vart vurdert til ikkje
å ha potensiale for funn av hittil ukjente
freda kulturminne eller skipsfunn.
M useet har ingen merknader omsøkt plan. Om
det likevel under gjennomføringa av tiltaket
vert oppdaga kulturhistorisk materiale som kan
vere verna eller freda (for eksempel
vrakdeler, keramikk, bearbeida flint, glas,
krittpiper eller anna), må arbeida straks stansast
og kulturminnemyndigheitene må varslast, jf.
kml § 8, 2. ledd og §14. Tiltakshavar pliktar å
informere den som skal utføre arbeida om dette,
men står også sjølv ansvarleg for at det
vert gjort.»
04.10.2018- Svar på varsel om planarbeid –
Karmsund H avn IKS
«Karmsund Havn IKS har ikke merknader i
denne omgang, utover at det ved planlegging i
sjø må tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er
derfor viktig at det ikke planlegges
tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med
fremkommeligheten i farleden.
Vi ber videre om at vi får detaljreguleringsplan
til uttale når denne foreligger.»
10.10.2018- Uttale til oppstart av
detaljregulering – Kystverket Vest.
«Ved planlegging i sjø må det tas hensyn til
sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke
planlegges tiltak/ aktiviteter som kan komme i
konflikt med fremkommeligheten i sjøområdet.
De tiltak som planlegges etablert må
dimensjoneres slik at de kan motstå påregnelig
drag og bølgeslag i området. Det må tas med i
planbestemmelsene at tiltak som faller inn under
havne- og farvannslovens bestemmelser skal
godkjennes av havnemyndighet.
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Karmsund H avn IKS har ingen merknader
utover at det må tas hensyn til
fremkommeligheten i farleden.
Det planlegges ikke noe som kan påvirke
fremkommeligheten i farleden
Detaljregulering skal oversendes til uttale
når denne foreligger

Kystverket påpeker at det må tas hensyn til
fremkommeligheten, og at det må
dimensjoneres for å motstå drag og
bølgeslag i området.
Videre må det tas det med i planen at tiltak
som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal
godkjennes av havnemyndigheter.
Det planlegges ikke noe som kan påvirke
fremkommeligheten i farleden Det settes av
område i reguleringsplanen for
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Kystverket vil be om at planforslaget oversendes
for uttale når dette foreligger»
17.12.2018- Krav om stans i
reguleringsarbeid frem til avklaring - Inge
Vaaga
«Vedrørende denne saken ønsker jeg et snarlig
oppklaringsmøte pga nye opplysninger i saken.
Har i dag hatt et møte med tiltakshaver.
Etter de nye opplysningene som kom opp i dag,
vil jeg ikke godkjenne dette. Jeg bad om et
snarlig møte den 27.09.18. noe det ikke ble noe
av, da hadde dette kommet opp, men krever nå at
saken stoppes til de nye opplysningene blir
klarlagt.»

havneområde i sjø.
Eier av GBR 106/5 har innvendinger mot
forslaget. Dette er innkommet etter Fristens
utløp. Ønsker at veien legges om for å følge
annen trasse en dagens vei. H an mener den
bør flyttes til å gå nedover langs grensen til
106/77. Plankonsulent vet ikke helt hvilke
opplysninger han referer til da det ikke er
endret noe i forhold til oppstarts varsel.
I traseen han foreslår ligger eksisterende
garasje på 106/77 i kurvens frisiktsone. Og
lar seg derfor ikke gjennomføre uten
vesentlig endring av dagens situasjon.
Det er forsøkt forhandlinger og det er lagt
frem alternative løsninger for å
imøtekomme eier uten at dette har ført
frem.
Det ble avklart i etterkant av møte mellom
plankonsulent, kommunen og forslagstiller
06.06.2019 at vei mellom avkjørsel og
resterende planområde utgår fra
reguleringsplan.

Kapittel 3: Planstatus:
Fyl k esk ommunale pl aner
A TP – Regional plan for areal og transport på H augalandet: Det er ikke satt av områder for
næring i området. I utgangspunktet skal næring legges nærmere tettsteder, men det må
gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. I planen står det at det skal være «rett
næringsvirksomhet på rett sted», og det er i dette tilfellet snakk om en type næring som
typisk forbindes med bygdeutvikling og bygdenæring. Videreføring av eksisterende
«heimbrygge» for fiskebåt og mannskap kan gi tolkningsrom som støtter sakens formål i tråd
med den regionale planen. Fosen er ikke et kjerneområde for landbruk, og tiltaket vil ikke
påvirke landbruksdrift negativ. Reguleringsplanen vil bidra til stedsutvikling og
videreutvikling av en næring som må ligge ved sjøen, og som man som oftest finner
lokalisert utenfor sentrumsområder. Selv om beliggenheten er landlig, vil vi likevel peke på
en relativ sentral beliggenhet langs hovedferdselsåren, T-forbindelsen, som går over Fosen.

K ommunepl anens areal del og bestemmelser, og eventuell e berørte
k ommunedel pl aner
Eiendommene ligger i et LN FR-område i kommuneplanens arealdel.
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Kommunedelplanen for kulturminner berøres ikke i planen direkte, men da Kommune
antikvar har uttalt interesse i bygget vil vi belyse litt rundt dette. Se kapitel for redegjørelse
vern, gjenbruk og tilstand.
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet blir ikke berørt av planen. Kommunedelplan
for klima og energi blir ikke berørt, men tiltaket vil bidra til 0-vekst i personbiltransporten.
Dette blant annet fordi det reduserer behov for transport fra kaiplass til egnet
overnattingsted. Videre vil en oppgradering av bygningsmassen gi en positiv virking på
energibruk i form av bedre energiutnyttelse og tilpasning til stedet.
Kommunedelplan for Kopervik, Å kra og Skudeneshavn blir ikke berørt av planen.
Kommuneplan for trafikksikkert blir ikke direkte berørt, for å nå mål i planen er det satt en
strategi: Gjennom god arealplanlegging skal behovet for bilbruk reduseres lokalt. Lokale
arbeidsplasser senker belastingen i bilbruken til sentrale områder.
Tiltaket er ikke er i tråd med LN FR-begrepet, men kommuneplanens bestemmelser kap 9.1 e
gir åpning for visse tiltak:
«Kap. 9.1: Eksisterende bebygde bolig- og fritidsboligeiendommer i LNF-områder, e: Nye bygg og
anlegg tilknyttet landbruks- og fiskerivirksomhet skal i hovedsak plasseres i tilknytning til
eksisterende tun/bebyggelse. Bare i de tilfeller det ikke er hensiktsmessig å plassere bygning eller
anlegg i tilknytning til eksisterende tun kan annen plassering vurderes (…).»
Bestemmelsen åpner for tiltak tilknyttet fiskerivirksomhet, og anlegget er i dag i bruk som
«heimkai» for en fiskebåt, med tilhørende eldre sjøhus.
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Kapittel 4: Dagens situasjon
Planområdets bel iggenhet:
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Planen ligger i enden av en privat vei, som tar av nord-vest fra Varanesvegen ved
Varanesvegen 177. A vkjørsel fra kommunal vei er medtatt i reguleringsplanen

Besk ri vel se av pl anområdet:
Planområdet ligger mot sjø i vest og nord, med en knaus mot sør-øst. A dkomst skjer fra sørvest og tilkomst til annen bebyggelse i nord-øst. Omliggende bebyggelse er i hovedsak eldre
sjøhus i et kystkulturlandskap.
Planområdet har utmerkede solforhold uten å gi nevneverdig skygge til omliggende
bebyggelse.
Det er ikke registrert noe funn i Artskart.artsdatabanken.no 21.11.2018 på land/i sjø.
Planområdet er i dag i stor grad utbygget, og har vært i bruk til maritim virksomhet i en
årrekke.
Det er ikke registret noe i grunnforhold som er nevneverdige. Det fremkommer av eldre
bilder at planområdet er på grunnfjell, og det er senere opparbeidet med kai. Se bildet fra
Tidsmaskinen.no under.

Foto: Tidsmaskinen.no anno 1954
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Foto: Tidsmaskinen.no anno 1961

A ktiviteten i planområdet blir ikke vesentlig endret i forhold til dagens bruk, og det vil bli
videreført fiskeridrift. Det er ikke ventet vesentlig økning i aktiviteten i området, som har en
langvarig tilknytning til maritim næring og fiskeri. Støy fra området vil ikke endres
vesentlig. Jordbruksarealer berøres ikke i forbindelse planen.
Det er 4 foretak som driver med samfiske. 4 båter bruker anlegget og det kan være inntil 5
båter til land samtidig. Det er bare den ene båten som har dette som permanent hjemkai. Det
blir fisket sild, makrell, brisling og torsk. 5 mann er ansatt totalt på båtene, men kan variere
antall, eks 2+3 på båter. Fisken leveres til mottak eller hentes på kai med liten lastebil.
Planområdet fremstår som privatisert, men har likevel noen muligheter for friluftsliv i
strandsonen. Knausen kan brukes som utsiktspunkt, uten at dette berører virksomhetene.
Ferdsel langs bryggen vi man imidlertid ikke legge opp til med tanke på personsikkerhet,
med til tider hektisk drift med stort og tungt utstyr.
Viser til Friluftslovens §1a H va som forstås med innmark og utmark. «Som innmark eller like
med innmark regnes i denne lov gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt
liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.
Udyrkete, mindre grunnstykker som ligger i dyrket mark eller engslått eller er gjerdet inn sammen
med slikt område, regnes også like med innmark Det samme gjelder område for industrielt eller annet
særlig øyemed hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre.»
Vil oppfattes som område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmennhetens
ferdsel vil være utilbørlig fortrengsel for eier – og av hensyn til egen sikkerhet for de som
ferdes.
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Ek si sterende bebyggel se:
Dagens bebyggelse er et eldre sjøhus, dette er blitt brukt i forbindelse med fiske, byggeår er
ukjent. Bygget er dessverre i en sånn forfatning at selv om det er bygningsdeler som er verdt
å ta vare på er det ikke hensiktsmessig å istandsette bygget. Bygget som i dag benyttes i drift
er i svært dårlig stand og fungerer dårlig i forhold til dagens bruk. Foreslått planforslag tar
hensyn til virksomhetens daglige drift og behov, noe eksisterende bygg ikke er dimensjoner
for. Bygget er ikke registrert i SEFRAK-registret, Kommuneantikvaren har uttalt at de finner
sjøhuset interessant med mange originale/eldre utvendige bygningsdeler. Se kapittel 5
planforslag, Kulturminner.
Bygget er i dag tilkoblet kommunalt vann og kloakknett med 40 mm vannledning og 63 mm
pumpeledning til spillvann . 110 mm vannledning ligger dessuten i Varanesvegen.
Oppkoblingen er vurdert som tilstrekkelig for nybygg.
Opparbeidet brygge er vurdert til god stand, og vil tåle fremtidig drift på eiendommen. Det
planlagte nybygget vil i hovedsak være fundamentert i grunnfjell.

Foto: Dagens bebyggelse og Fiskefartøy

Traf i k k f orhol d:
Det er busstopp med forbindelse til Vormedal skole med to avganger daglig ca. 70 meter fra
planområdet. Dette er en sti som ikke er opparbeidet for trafikk. M ed sykkel eller til fots kan
man via mindre trafikkerte veier, Varanesvegen, Fosnavegen (834) frem til Gang- og
sykkelsti ved fv. 47. Derifra kan man ta Spannavegen, Tuestadvegen og videre på
Vormedalsveien, frem til Oasen storsenter. Denne ruta er 11.6 km
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Området har blitt relativt sentralt i forhold til kjøreadkomst man tar av fra FV 47 rett ved
nordlig adkomst til T-forbindelsen og følger F834 ned til Varanesvegen
Området er lite trafikkert, det foreligger ikke noe trafikkdata for Fosen i kommunedelplan
for trafikksikkerhet.

Kapittel 5: Planforslaget
Overordnet ide:
Sjøhus: Lager, kontor, overnatting i forbindelse med stedtilknyttet fiskerinæring.
Tiltakshaver ønsker å rive eksisterende sjøhus og bygge nytt sjøhus med lager, kontor,
overnatting i forbindelse med hjembrygge for lokal fiskebåt.
1. etasj e: Våt/skitten sone- denne sonen benyttes til lager og drift.
Dette er en sone der det benyttes mekaniske hjelpemidler evt. A nnet. Bad i første etasje
skal fungere som skitten sone slik at ansatte her kan skifte før de benytter ren sone i bygg
eller ved arbeidets slutt.
2. etasj e: Inneholder funksjoner for drift, vedlikehold og kontorarbeid.
A rbeidsoperasjoner som foregår er bøting av trål og annet forefallende arbeid,
driftsmøter, administrative oppgaver og regnskapsføring. Driftsrom fungerer som
spiserom med kjøkken for ansatte.
3. etasj e: Inneholder støttefunksjoner for driften.
Det er lagt opp til overnatting i forbindelse med beredskap, som er væravhengig og
sesongbetont arbeid der ansatte i korte perioder går i land. A ntall overnattingsplasser er
bestemt i forhold til typisk mannskapstall for beredskap og drift på båt, logistikk rundt
innkvartering vil da minimaliseres for å kunne maksimere effektiv hviletid for ansatte.
A realer som er illustrert er tilpasset drift ut fra de behov som bedriften ser er nødvendig for
å kunne drive på dagens nivå. Dagens bygg er av eldre dato og medfører at driften opplever
at arealene ikke holder den nødvendige standard, og heller ikke gir rom for å kunne utøve
nødvendige funksjoner. Deler av drift foregår per dags dato i privat bolig og det er
hensiktsmessig å samle alle funksjoner i et lokale, som både oppfyller kravene til
arbeidsplass og arbeidsmiljø, men som også gir bedriften utviklingsmuligheter i form av
lokaler og fasiliteter for ansatte. Dette er grunnlaget for reguleringsforslaget slik det
foreligger.
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A realbruk :
A realformål
5900 LN FR/N B (Fiske)
5100 LN FR
2010 KV
2019 A VG og A VT
2041 KAI
6100 FER
6220 H IS
Totalt i planområdet.

Størrelse
0,310 Daa
0,144 Daa
0,274 Daa
0,150 Daa
0,055 Daa
0,547 Daa
0,516 Daa
2,000 Daa

Bygget som planlegges er ca. 100 m 2 BYA . Det er i tillegg behov for 4 parkeringsplasser à
2,4x4,8 m. Det settes av 46 m 2 til parkeringsplasser.
Bygget har et bruksareal på ca. 210 m 2. 1.etasje er i hovedsak lager og verksted, resterende er
kontorplass og innkvartering av mannskap på fiskebåten. Det er behovet for lager og
verksted i 1. etasje som er dimensjonerende for fotavtrykket på bygget.
Eiendommen består i dag av gnr. 106/84 og 106/85 Disse slås sammen til en eiendom. I tillegg
må det det oppmåles grenser mot sjø, det er eksisterende utfylling av brygge utført en gang
mellom 1954 og 1961 som må måles inn. Eiendomsgrensen følger gammel hjelpelinje mot sjø.
Eiendommen blir da på ca. 633 m 2

Eiendom
Brutto tomteareal
633
Trekkes fra i henhold til beregningsregler
74
N etto tomteareal
559
Bebyggelse
BYA
100
Parkering
50
Sum
150
%BYA = 150/559*100 = 27%
Ønsket utnyttingsgrad på eiendommen i sin helhet er satt til 35%. Om man skal se planen i et
langtidsperspektiv sikrer dette en vis fleksibilitet.

Bebyggel se, struktur og ti l tak :
Det er prosjektert et konkret tiltak som følger planforslaget.
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Tegninger av tiltaket følger planforslaget .

Bygget er planlagt for å passe inn med dagens situasjon.

Prosjektet satt inn i sammenstilling med dagens bebyggelse på eiendommen. Legg merke strømledningen som går inn i mønet
dette er en fin indikasjon på høyde i forhold til eksisterende bygg.

Eiendommen er en del av Kysthelhets landskap, og er et regionalt viktig landskap. Det er
derfor viktig å tilpasse bygget til å passe inn i landskapet og minimere endringer. Vi har
derfor planlagt et tradisjonelt sjøhus, på samme plassering som det eksisterende. Denne
løsningen viderefører nåværende bygningsmasse sine maritime kvaliteter, styrker
opplevelsen av kystkulturen i området, samtidig som mer urørte arealer ikke berøres av
planforslaget.
M øneretning blir som dagens situasjon med møte i øst-vest. Byggehøyde økes for å oppnå
ønsket areal. Bygget bør ha høy vinkel, eksisterende bygg på eiendommen har 400, illustrert
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har 350 på hovedtaket, noe slakere vinkel kan benyttes på øvrige takflater.
Bygningen er planlagt plassert på samme sted som eksisterende og følger samme grunnform
som eksisterende bebyggelse. Det har en større byggehøyde, Det er vanskelig å løse de
nødvendige funksjonene utover lager/verksted på et plan, det er litt romslig med to plan
men det er nødvendig for fremtidig drift.
Driftsrommet i 2 etasje skal blant annet brukes som bøterom dette er reparasjon av nøter og
garn, hvilket er plasskrevende. Videre er det behov for et romslig kjøkken, det skal blant
annet klargjøres proviant for kortere turer. Det er planlagt 2 bad, det i 1. etasje er i skitten
sone, med arbeidstøy. Det i 2 etasje er i ren sone for bruk mellom skift, og rent arbeid.
N ederste etasje er i plan med eksiterende kai. Under kote +2,5 planlagt for å kunne motstå
stormflo bland annet med at det er oppført i vannbestandige materialer, alt fukt sensitive
installasjoner løftes opp til over kote +2,5. Sluk i 1 etasje utstyres med tilbakeslagsventil og
mulighet for stenging for å ikke overbelaste pumpeledning ved oversvømmelse.
Den fremherskende byggeskikken i området er mur i 1. etasje, dels med skrånende vegger.
På grunn av nærheten til sjø, og lav kotehøyde er det fare for springflo. Bygget plasseres
derfor i sikkerhetsklasse F2

Øvrig bebyggelse nede langs kaien er utført med høye støpte grunnmurer, legg spesielt merke til skrående vegg på det
nærmeste bygget.
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Dagens plassering av bygg gir funksjonelt areal på brygge rundt huset. Dagens adkomstvei
til naboeiendom er opprettholdt. Det er god plass med nesten 15 meter til nærmeste
bebyggelse.
Terrengformasjon i bakkant av bygget hinder silhuett virkning av bygget mot horisont fra
sjøen. Det er ikke planlagt terrenginngrep i forbindelse med utførelsen av bygget.
Da det er planlagt sporadisk overnatting og pause områder for mannskap på båten er det
naturlig å vurdere utearealer og rekreasjonsmuligheter. Det er i hovedsak et maritimt miljø
rundt bygget. Planlagt med uteområde med benker mot vest for best mulig solforhold i
forhold til bruk. I tillegg har området et LN FR-areal på eiendommens sørlige del, dette gir
nødvendig friluftareal. Arealene er planlagt til dagens drift og bruk av eiendommen og med
godt tilskudd fra øvrige tur- og rekreasjonsmuligheter i nærområdet er dette tilstrekkelig for
planlagt drift.

Samf erdsel sanl egg:
Vei betjener i tillegg til denne eiendommen et naust på gnr. 106/86 og kai på gnr. 106/64
Kommunen anbefaler 3 m opparbeidet vei, samt grøfter totalt 4-5 meter. Dagens vei er 3-3,5
meters meter bredde og vil være tilstrekkelig, det vil være behov for å renske grøfter som
følge av normalt vedlikehold. Vi anser at kommunens krav til veg med dette er ivaretatt.
Det er ikke noen kjente ulykker i utkjørselen til KV1046 Varanesvegen. Varanesvegen har en
fartsgrense på 50 Km/t, det er ikke registret ÅDT på Varanesvegen. Fosnavegen som
Varanesvegen er en sideveg av har en anslått Å DT på 150 og vi kan ut ifra dette anslå en lav
Å DT på Varanesvegen, og minimal trafikk ned til sjøhuset. Det vil ikke være behov for tiltak
for å bedre sikkerheten i området. Gjennomføringen av reguleringen vil ikke øke trafikken
på nevnte veistrekninger.
Utbedring av avkjørsel til KV1046 og ev. reparasjon av veg gjennomføres i sluttfasen av
prosjektet. Dette fordi oppføringen av bygget øker trafikken på veien en periode som øker
slitasjen. Rekkefølgebestemmelse stadfester at kjøreveg og avkjørsel skal være ferdig
opparbeidet før brukstillatelse kan gis.
Det foreligger veirett til bruk av denne veien, retten stadfester at veiretten skal gå langs
gammel kjerrevei.

Tek nisk inf rastruk tur:
Det er eksisterende 40mm med trykk på 6,9 bar. vann og 63 mm pumpeledning for avløp på
eiendommen. Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende anlegg for planlagt utvidelse.
Planforslaget medfører ikke endringer eller økt behov for energiforsyning. Dagens løsning
med offentlig energiforsyning er vurdert å være godt tilpasset fremtidig bruk.
A vfallshåndtering avtales med renovatør. Det er avsatt snuplass på eiendommen, men
renovatøren har gitt signal om at det ikke er ønskelig å kjøre ned på plassen, da de ønsker å
begrense tidsbruken. Renovasjon av eiendommen er mulig, med plassering av dunker langs
eksisterende rute om det ikke er mulig å få til en avtale med avhenting på eiendommen. Per i
Side 19 av 45

Reguleringsplan for Varaneset fiskekai

Plan 5104

dag er det minimalt ordinært avfall som produseres på eiendommen, dette blir avhentet
sammen med eiers private avfall. Større mengder kjøres vekk av eier ved behov.
Det er i utgangspunktet småvarer som skal fraktes via veien, større forsendelser skjer via båt.
Vei kryss og snuplass er dimensjonert for liten lastebil. Dette er tilstrekkelig for brannbil,
renovasjonsbil, samt henting av fisk på kaien i 7,5 tonns bil. (liten lastebil)

Brannvann:
Bygningsvolum er sammenlignbart med spredt boligbebyggelse hvor det er liten
spredningsfare. Tankbil kan benyttes så fremt innsatstiden ikke overstiger 30 minutter fra
Kopervik brannstasjon, det fremkommer at det er 5 minutter klargjøring og 19 minutters
kjøretid fra Kopervik brannstasjon til objektet, dette gir en innsatstid på 24 minutter som er
innenfor gitte rammer. Imidlertid er adkomstveien ned til sjø tidvis noe smalere enn
minimumskravet (3,5 m). Tankbil kan derfor ikke være eneste mulige slukkeløsning.
Det er 2 brannkummer i området.
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Som det kommer frem er det mulig å trekke brannslange fra brannkummen ute ved kaia via
brygger og til planområdet, Denne veien er regulert til brygge og beskyttet av allmenn
tilgang til strandsone. Den kan ikke bebygges. Om den mot formodning ville blitt blokkert,
er det mulig med et lenger strekk å hente brann vann oppe ved Varanesvegen 166.
Tegningene på kartet er henholdsvis 55 meter og ca. 140 meter

Overvannshåndteri ng:
Overvann og flomvann ledes ut i sjø. Eiendommen ligger på kaikanten og fall mot sjø tar
hånd om alt over- og flomvann.

Universell utf ormi ng:
I tråd med TEK17 § 12-1(2) planlegges bygningen med begrenset universell utforming.
Byggverkets funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. Arbeid på og rundt
fiskebåt er krevende både fysisk og psykisk. Det er planlagt en kontorplass for eier av båten,
dette er ikke en fulltids administrasjonsstilling, Alle ansatte skal ta del i fysisk arbeid på båt
og det er ikke praktisk mulig i forhold til arbeidets art å tilrettelegge for
funksjonsnedsettelse. Utearealene er ikke fysisk avstengt for publikum, men kan ikke
tilrettelegges for ferdsel for uvedkommende, da mye av arbeidet når båten ligger til kai
foregår på brygga og øvrig uteareal som er losseområde med tilhørende sikkerhetsrutiner.
Det tas derfor ikke hensyn til universell utforming av uteområder rundt bygget.

Sosial inf rastruktur:
Planen har ikke konsekvenser for eksisterende sosial infrastruktur fordi planforslaget ikke
medfører endringer i driftens virke eller befolkningssammensetning i området.

Grønnstruk tur:
Det planlegges ikke inngrep i eksisterende grønn struktur eller sjø. Planområdet består i
hovedsak av opparbeidede arealer.

Barn og unges i nteresser:
Planen til rette legger ikke for boligområde, eller opphold for barn og unge. Det er ikke lagt
opp til lek- og uteopphold areal tilknyttet dette. Planen påvirker ikke eksisterende lekeareal
eller befolkningsstruktur i området i øvrig.

Ri sik o- og sårbarhetsanalyse:
Se kapittel 7. ROS-A nalyse

M i l jøk onsek venser:
Det er ikke registret forurenset grunn i planområdet, tiltaket ligger langs Karmsundet med
moderat vannkvalitet. Det er ikke planlagt en økning av dagens drift, miljøkonsekvensene
vil forbli uendret. A vfall fra drift vil bli håndtert i henhold til bedriftens retningslinjer.
M atjord, våtmarksområder, bekk eller vassdrag blir ikke berørt av planen.

N aturmangf ol d:
Tiltaket viderefører lokal tradisjon for fiskerinæring. Arealene i planen har relativt lite
naturmangfold området er utbygd. Reguleringsplanen legger opp til et nytt bygg som
erstatning for eksisterende. Vi kan ikke se at planen påvirker naturmangfold. Det er ikke
registrert sårbare naturtyper.
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§8 Kunnsk apsgrunnl aget
Det er ikke registrert noe funn i Artskart.artsdatabanken.no 21.11.2018. Planområdet er i dag
i stor grad utbygget. Kunnskapsgrunnlaget står da i rimelig forhold til planomfanget og
risiko.
§9 Føre-var pri nsi ppet
Det foreligger ikke en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet
§10 Saml et bel astni ng
Planens omfang påvirker ikke økosystemet eller endrer belastingen i området.
§11 Kostnader
Det er ikke knyttet kostnader direkte i forbindelse med å begrense skade på
naturmangfoldet. Om det skulle dukke opp fare for skade på naturmangfold dekkes dette av
tiltakshaver som en del av prosjektet.
§12 M i l j øf orsvarl i ge tek ni k k er og dri f tsmetoder
Det er ikke knyttet direkte driftsmetoder til planens omfang. Utbygging av planen vil følge
normal drift, og innefatter vanlig hensyn til miljøet. planforslaget ikke medfører skaderisiko
for naturmangfoldet og at det skal foreligge en plan for avfallshåndtering i forbindelse med
gjennomføring av bygging. Bedriften skal ha egne rutiner for avfallshåndtering forbundet
med produksjon.

K ul turmi nner:
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Fra kommuneantikvaren: «Bygningen som i dag ligger på 106/85 er et eldre sjøhus. Sjøhuset er ikke
registrert i SEFRAK-registeret og derfor ikke vurdert i kommunedelplan for kulturminner. Vi vet ikke
byggeår, men det er ikke utenkelig at denne er oppført rundt 1900. Vi mener sjøhuset i seg selv er
interessant og ville mye heller sett at de ønsket å tilrettelegge bygningen for ny bruk enn å rive den.
Sjøhuset har mange eldre/originale utvendige bygningsdeler. Bygningen ser ut til å være stor nok til å
kunne tas i bruk til både kontor, soveplass og kjøkken.»
Byggeår er ukjent antas at de eldste delene er fra rundt 1900, påbygget og ombygget i flere
omganger. Det har ikke lenger original taktekking, og fremstår samlet ikke som utpreget
tidstypisk lengre.
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Illustrasjonsfoto:

H uset er i bruk som Sjøhus i tilknytting til «H imkai» for fiskebåt, det antas at det har vært
denne bruken også før eksisterende bygg står på stedet. Tiltakshaver ønsker å videreføre
bruken men tilpasse til moderne drift og dagens krav til arbeidsplasser. M oderne drift stiller
krav til arealer som eksisterende bygningsvolum ikke kan romme. Vi kan dessverre ikke se
muligheten for å bevare bygget som det står nå, men det skal kontinuerlig ses på muligheten
for å ta vare på en del av bygningselementene. Disse skal så langt det går tilpasset det nye
bygget. For å ivareta og videreføre kulturminner i bygget.
Byggeår og bel i ggenhet
Sjøhuset ligger ved Varaneset på Fosen, plasseringen er ideell for fiske og det må antas at det
har vært fiskenæring der i årtider. Det er i familie eie av fiskerfamilie som har drevet fiske
der i alle fall 3 generasjoner, Byggeåret på eksisterende bygg er ukjent men antas å være
rundt år 1900. Bygget har vært gjenstand for flere ombygginger, fasadeendringer og tilbygg
gjennom tidens løp.
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1953

1961

Bære bjelker i den eldre delen er rundstokk.

Bæresystem i «nyere» del er av skåret bjelker.

Overgangen, mellom gammelt og nytt
bæresystem.

Inngangspartiet som kan ses på bildet til
venstre er fra etter 1963.
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Vi ser også at hovedbygga ble flyttet i
årene mellom 1953 og 1961.
Driften av bygget tidligere var orientert
mot nord ligger dette i dag mot vest. Dette
underbygger at mønerettingen var en
annen i tidligere tider, tilgang til 2 etasje
og loft har litt anordnet via en kvist mot
nord.
M an ser også på bilder at det har vært
pipe på bygget.

Det som er interessant å bemerke er at bjelkene går i lengde retting på bygget langs taket,
dette kan tyde på at taket er snudd i forbindelse med denne ombyggingen. Se lenger pkt. 3
tilstand

Ti dl i gere og f remti di g bruk
Eiendommen har vært brukt som sjøhus for fiske-bonde, før driften har gått mer og mer over
til kun fiske, eiendommen og eiendommen det hører til er blitt fradelt hovedbruket.
Bygget som det står nå har vært brukt som H im-kai for båt. H er har forefallende lagring og
reparasjon av utsyr med mer.
For dagens bruk er det behov for å kunne kjøre inn minst jekketralle, fortrinnsvis gaffeltruck,
da utstyr har blitt tyngre og man i dag har krav til fysisk arbeidsmiljø for å hindre slitasje og
andre arbeidsrelaterte skader, samt må ivareta gjeldende H M S-regler for maritime
virksomheter.
Videre har fiskenæringen med tiden fått større krav til dokumentasjon i forbindelse med
drift så det er behov for kontorfasiliteter, arbeidsrom og arealer for administrasjon. A rbeidets
art har endret seg over tid fra en enmannsbedrift til å være en bedrift med ansatte. Dette har
medført økt krav til arbeidsmiljø og komfort for mannskapet som gradvis har økt med tiden.
Tiltakshaver ønsker å kunne tilby skikkelige sengeplasser når båten er i havn, og fasiliteter
som holder arbeidsmiljøets krav til lokaler av denne art. M annskapet kommer vanligvis sent
inn, og drar tidlig, så det er påkrevd at disse plassene er lett tilgjengelig.
Ti l stand
Byggets tilstand er av varierende kvalitet og brukbarhet. Vi har ikke utarbeidet en
fullstendig tilstandsvurdering i dette tilfellet. M en kan summeres opp med:
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Strukturelle feil, som gjør bygget ustabilt.
Bygget er utdatert i forhold til sin funksjon.
o Lav takhøyde
o Tregulv som ikke tåler belastning
o Dårlig tilkomst til lagringsarealer.
Utvendig er panel lappet etter forskjellige ombygger
M alingen flasser, men treverk er uten åpenbar skade.

Bygget har en parallell forskyvning mot sør

Dette har vært forsøkt hindret med jernstag i gjennom
bygningskroppen for å forsterke konstruksjonen.

M an ser at bygget er tydelig «salrygget» og
med utglidning utover i overkant.

Parallellforskyvingen har hatt konsekvenser
for strukturen.
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Utfra dette konkluderer vi med at bygget trenger en omfattende rehabilitering/ ombygning
for at det ville kunne brukes til videre fiskeri næring, og det er tvilsomt at det lar seg gjøre å
oppnå tilstrekkelig brukbarhet i forhold til dagens krav ved å rehabilitere eksisterende bygg.
Bevari ng av bygg/bygni ngsel ementer.
Bygget er ikke SEFRA K registret, men kommuneantikvaren har uttalt:
«Vi vet ikke byggeår, men det er ikke utenkelig at denne er oppført rundt 1900. Vi mener
sjøhuset i seg selv er interessant og ville mye heller sett at de ønsket å tilrettelegge bygningen
for ny bruk enn å rive den. Sjøhuset har mange eldre/originale utvendige bygningsdeler.
Bygningen ser ut til å være stor nok til å kunne tas i bruk til både kontor, soveplass og
kjøkken. Dersom de velger å bruke eksisterende bygning, finnes flere muligheter for å søke
tilskuddsmidler. Vi bidrar gjerne med tips og råd»
V i vi l utef ra en hel hetsvurderi ng anbef al e saneri ng av ek si sterende bygg og gj enbruk av
en del bygni ngsel ementer i et nytt bygg.
Et senario i forbindelse med å beholde bygget som det står vil være å jekke opp bygget og for
å under støpe gulv og vegger, man vil på denne måten kunne heve etasjeskillet, sørge for
massivt gulv til lagring av tyngre utstyr. M an vil da måtte så inn i konstruksjonen for å rette
opp strukturen på bærekonstruksjonen, samt forsterke for å hindre tilbakefall. Videre må
bygget isoleres da det i dag er uten isolasjon. Det må settes inn flere vinduer og rydde i
vinduer som er etter montert tidligere. hele sjø huset bør kles opp igjen for å få en ensartet
kledning, da det bærer preg av lappverk.
En sånn prosess vil man allikevel miste mye av egenarten bygget har, det vil være
tidskrevende og lite økonomisk. En slik løsning vil medføre at man må gå på kompromiss
hva gjelder bygningstekniske løsninger, noe som vil gjøre det svært krevende å lage en
moderne rettet arbeidsplass med de fasiliteter og krav som følger til en arbeidsplass og et
arbeidsmiljø i dag.
Ved å rive bygget vil man kunne sortere ut bygningselementer som bør tas vare på. M an kan
bygg opp igjen et tilsvarende bygg, tilpasset til de behovene som dagens drift krever. For å
ivareta områdets egenart fremholder vi at nybygget vil ha klare maritime referanser, og
tilføre områdets bygningsmiljø noe positivt.

Side 27 av 45

Reguleringsplan for Varaneset fiskekai

Plan 5104

Forsl ag ti l bygni ngsel ementer som k an gj enbruk es

Fester for garn rulle foran luke i veggen

Vise innsiden, hvor garnrulle er intakt.

Dette kan settes opp igjen i forbindelse med vindu.
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Rundstokk bæring i den eldste delen, disse kan gjenbrukes i etasje skille

Dører i låvekvisten kan gjenbrukes som skodder foran vindu i tilsvarende kvist.

Side 29 av 45

Reguleringsplan for Varaneset fiskekai

Plan 5104

Eldre labank dør, jeg mistenker at denne kommer fra et eldre bygg. (beklager dårlig bilde)

Låskasse på overnevnte labank dør, en etter montert Kammerlås.
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Eldre utelampe, denne kan settes opp igjen, mulig trekke nye ledninger og armatur da eldre ledninger kan utgjøre en sikkerhets
risiko.

Lyd og støy:
Det legges ikke opp til utarbeiding av støysone kart eller støyfaglig utredning i forbindelse
med planforslaget. Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 vil
allikevel være ivaretatt, ilag med støykravene som gjelder for havner og kaianlegg.
Områder hvor det i k k e er utarbei det støysone k art.
I de tilfeller hvor det skal etableres bygg med støyfølsomt bruksformål hvor anleggseier ikke
har utarbeidet støysonekart skal kommunen kreve støy faglig utreding om det er grunn til å
tro at støynivåene overskrider nedre grense for gul sone. Vi har i dette kapitlet vurdert
forhold som legges til grunn for å tro at støynivåene ikke overskrider nedre grense.
Anbef al te støygrenser i pl anl eggi ng av ny vi rk somhet.
Støykilden er eksisterende Kai, dette kommer inn under definisjonen havner og terminaler i
T-1442. Det kan forekomme impulslyd, men hyppigheten er under 10 hendelser per time.
A nbefalt støygrense 55 dB på dagtid og 45 dB på nattetid. Tomgang, lasting og lossing vil
ikke være i nærheten av å nå disse verdiene. Ved reparasjoner og støyende vedlikehold vil
man kunne avhengig av arbeidets art og verktøy kunne nå dette nivået. Dette vil være
sporadisk og unntaksvis.
Avbøtende ti l tak .
Det søkes ikke etablert bygg med støyfølsomt bruksformål i nærmiljøet. Eksisterende
bebyggelse med denne bruken er skjermet av avstand mellomliggende terreng.
Det er overnattingsrom i nybygget, bruken av disse rommene sammenfaller ikke på tid som
arbeid på kaien.

Luf tk val i tet:
Det vil ikke være i nærheten av grenseverdiene for Gul sone, det vil ikke bli tatt særskilte
tiltak i planen.
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Kilder til luftforurensing vil være fiskebåt og veitrafikk til og fra kaien. Det er ikke grunnlag
for å utarbeide rapport og sonekart.

Forurensning, energi f orbruk og l ukt:
Tiltaket vil sikre lokale arbeidsplasser til lokale arbeidstakere, dette minsker veitrafikken på
hovedfartsårene.
Det er ikke planlagt drift av en sånn karakter at det er behov for slamavskiller eller oljefilter.
Fiskerivirksomhet kan generelt ha en sporadisk karakteristisk lukt, men det vil ikke
forekomme produksjon eller langtidslagring på Varaneset. Dagens aktivitet vil ikke endre
seg på bakgrunn av reguleringsendringen, og vi anser ikke lukt for å være en reell
problematikk her ute.

A nleggsf asen:
A lminnelige hensyn til omgivelser vil bli i varetatt i gjennomføring av tiltaket planen legger
opp til. Det planlegges ikke noen tiltak utover å rive eksisterende bygg, sette opp et nytt
bygg. Evt. Skader på omgivelser vil bli satt tilbake til original stand som en del av tiltaket.

K ri mi nal i tetsf orebyggi ng:
Kaien ligger skjermet på godt og vondt, den er ikke et åpenbart mål for kriminell
virksomhet. M en kriminelle vil i perioder kunne operere uten å bli oppdaget om det ikke er
aktivitet i området, men det forventes ingen økt kriminell virksomhet som følge av tiltak på
området. H eller tvert om vil en sanering og et nybygg på området, med økt aktivitet hva
gjelder mannskapsovernatting, administative funksjoner, m.v. kunne medføre at området
samlet sett er under bedre oppsyn enn i dag.
Vinningskriminalitet på stedet er avhengig av transport, dette vil måtte gå forbi eierens
bolig. Det er stor sjanse for at han vil kunne holde oppsikt med transport til og fra. N ormalt
sikkerhetssystem bør installeres i bygget, alarmen bør være tilknyttet sentral eller trådløs
sentral i bolighuset så politi kan varsles. Det er også mulighet ved alarm å kjøre bilen ut på
veien for å blokkere uttransport i avvente på utrykning.

Fol k ehelse:
Det er små konsekvenser for folkehelsen tilknyttet planen. Ingen rekreasjonsområder blir
berørt, og det er ikke nevneverdig økt mengde forurensing, lukt eller støy.

Strandsone:
Området er avsatt til potensielt tilgjengelig strandsone basert på topografi, men reelt sett
fungerer det som et næringsområde allerede i dag. Områdene innad i planen egner seg ikke
til opphold for uvedkommende, viser til punkt om universell utforming. Det er tilgrensende
områder til planen. Dette blir ikke påvirket nevneverdig i negativ retting som konsekvens av
gjennomføring av plan.
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Illustrasjon av potensielt tilgengelig strandsone, Miljøstatus.no

Gj ennomf øring av pl an og øk onomisk e konsekvenser f or kommunen:
Vi kan ikke se at det ligger noen negative økonomiske konsekvenser for kommunen i
utbyggingen av planen. Tiltaket er allerede tilknyttet vann og avløp, og det er forventet at
dagens kapasitet er tilstrekkelig for framtidig bruk. Økt aktivitet og en mer fremtidsrettet
arbeidsplass vil kunne gi positive virkninger på sikt.

Kapittel 6: Konsekvensutredning
Kommunen har vurdert tiltaket etter §§ 8 og 10, samt vedlegg II i Forskrift om
konsekvensutredninger, og kommet frem til at planlagt tiltak, også sett i lys av at det er
fortsettelse av eksisterende bruk, ikke gir vesentlige virkninger på miljø og samfunn. Det
stiller derfor ikke krav til konsekvensutredning.
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Kapittel 7: ROS - analyse
7.1 I nnledning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
utarbeides ved all planlegging. M ålet med analysen er å gi en overordnet og representativ
framstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø i
forbindelse med utbygging av området. Det skal foreslås avbøtende tiltak der det avdekkes
forhold med kritisk risiko eller sårbarhet. A nalysen inngår som en del av grunnlaget for å
identifisere behov for risikoreduserende tiltak.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
• A nalysen omfatter kun risiko- og sårbarhetsvurdering knyttet til fysiske forhold i det
aktuelle planområdet.
• Det forutsettes at fremtidige byggearbeider følger relevante lover og forskrifter. Dette
innbefatter sikringstiltak og lignende.

7.2 Ri sik omatri se
For å gi en visuell kvantifiserbar fremstilling av ROS-analysen er det benyttet en
risikomatrise. Reguleringsplanveilederen til M iljøverndepartementet T-1490 samt
temaveileder fra DSB: Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven danner grunnlaget for
analysen.
Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere
denne til gul eller grønn
Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som
reduserer risikoen
Grønt indikerer akseptabel risiko

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. H vis ikke dette gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. For å komme frem til risikofaktor må en
gange sannsynlighet med konsekvens. Dersom sannsynlighet er 2 og konsekvens er 4 vil
risikofaktoren være 8 (gult).
Konsekvens
1. Ubetydelig 2. M indre
3. Betydelig/
4. Alvorlig/ 5. Svært
alvorlig/ en kritisk
farlig
alvorlig/
Sannsynlighet
viss fare
katastrofalt
5. Svært
5
10
15
20
25
sannsynlig/
kontinuerlig

4. M eget
sannsynlig/
periodevis,

4

8

12
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20

lengre varighet
3. Sannsynlig
/flere
enkelttilfeller
2. M indre
sannsynlig/
kjenner tilfeller
1. Lite
sannsynlig/
ingen tilfeller

3

6

9

12

15

2

4

6

8

10

1

2

3

4

5

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
1.
2.
3.
4.
5.

Li te sannsynl i g/ ingen ti l f el l er: Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om
tilsvarende i andre områder.
M i ndre sannsynl i g/ k j enner ti l f el l er: Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode.
Sannsynl i g/ f l ere enk el tti l f el l er: Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet.
M eget sannsynl i g/ peri odevi s, l engre vari ghet: Skjer månedlig/ forhold som opptrer
i lengre perioder, flere måneder.
Svært sannsynl i g/ k onti nuerl i g: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i
området.

Vurdering av konsekvensene av uønsket hendelse er delt i:
Ubetydel i g/ uf arl i g: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye.
M i ndre al vorl i g/ en vi ss f are: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold
for enkeltpersoner.
3. Betydel i g/ k ri ti sk : Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en
gruppe personer.
4. A l vorl i g/ f arl i g: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske
situasjoner.
5. Svært al vorl i g/ k atastrof al t: Personskade som medfører død eller varig men; mange
skadd; langvarige miljøskader.
1.
2.
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7.3 Uønsk ede hendel ser, k onsek venser og ti ltak
H endelse/Situasjon
A ktuelt
Sanns.
Kons.
N aturri si k o
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:

Risiko

Kommentar

1. M asseras; k vi k k l ei re;
stei nsprang
2. Snø-/i s-/ sørperas

Ja

1

2

2

Se punkt 7.4

Ja

1

1

1

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

3. Ras i tunnel
4. Fl om
5. Fl om ras: erosj on

N ei
Ja
Ja

2
1

1
1

2
1

6. Radongass

Ja

1

1

1

7. V i nd
8 N edbør

Ja
Ja

4
4

1
1

1
1

9. Overvann

Ja

2

1

2

10. I sgang

Ja

2

1

2

11. Farl i ge
Ja
1
terrenf ormasj oner
12. A nnen naturri si k o
N ei
Sårbare naturområder og k ul turmi l j øer m.m
M edfører planen/tiltaket fare for skade på:

1

1

Se punkt 7.4
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
M oderat til lav
aktsomhet på
miljøstatus.no,
luftet underetasje.
Se punkt 7.4
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

13. Sårbar f l ora

N ei

14. Sårbar f auna

N ei

15. N aturvernområder

N ei

16. V assdragsområder

N ei

17. D ri k k evann

N ei

18. A utomati sk f redet
k ul turmi nne

N ei

19. N yere ti ds k ul turmi nne/mi l j ø

N ei
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planområde
Utbygget
planområde
Utbygget
planområde
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ikke nedslagsfelt
drikkevann
Ikke påvist,
hensyn tas om
dukker opp
Ikke påvist,
hensyn tas om
dukker opp
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20. Kul turl andsk ap

Ja

21. V i k ti ge
l andbruk sområder
22. Område f or i drett/l ek

N ei

23. Park er og
f ri l uf tsområder
24. A ndre sårbare områder

N ei

1

1

1

N ei

N ei

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Utbygget
planområde
Ikke berørt av
planen.
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

Tek ni sk og sosi al i nfrastruk tur
Kan planen få konsekvenser for:
25. V ei , bru, tunnel ,
k nutepunk t
26. H avn k ai anl egg, f arl eder

N ei

Uendret situasjon

Ja

1

1

1

27. Syk ehj em; sk ole, andre
i nsti tusj oner
28. Brann, pol i ti ambul anse,
si vi l f orsvar
29. Energi f orsyni ng

Ja

1

1

1

Ja

1

1

1

Ja

1

3

3

30. Tel ek ommuni k asj on

Ja

1

1

1

31. V annforsyni ng

Ja

1

1

1

32. A vl øpsanl egg

Ja

1

1

1

33. Forsvarsområde
34. Ti l f l uk tsrom
35. A nnen i nf rastruk tur

N ei
N ei
Ja

1

1

1

V i rk somhetsri si k o / mennesk esk apte f orhold
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
36. A k utt forurensni ng
Ja
1
2
2
37. Permanent f orurensni ng
38. Forurensni ng i grunn /
sj ø
39. Støy, støv, l uk t

N ei
Ja

1

2

2

Ja

1

1

1

40. Sterk t/f orstyrrende l ys
41. V i brasj oner
42. H øyspentl i nj e
43. Sk og- /gressbrann

N ei
N ei
N ei
N ei
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Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ikke berørt av
planen.
Bedrer tilkomst
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

Plan 5104

44. Større branner i
bebyggel se

N ei

God avstand til
nærmeste
bebyggelse

45. D ambrudd
46. V annmagasi ner, med
f are f or usi k k er i s, endi nger
i vannstand
47. Endri ng i
grunnvannsni vå
48. Gruver, åpne sj ak ter,
stei nti pper
49. Ri si k of yl t i ndustri m.m
50. A vf al l sbehandl i ng

N ei
N ei

N ei
Ja

1

1

1

51. Ol j ek atastrofe
52. Ul yk k e med f arl i g gods

Ja
Ja

1
1

4
3

4
3

53. Ul yk k e i av- påk j ørsl er

Ja

1

3

3

54. Ul yk k e med
gående/syk l ende
55. V ær/føre – begrensi nger
i ti l gjengel i ghet ti l området
56. A ndre ul yk k es punk t
l angs veg/bane
57. Potensi el l e sabotasj eterrormål
58. A nnen
vi rk somhetsri si k o
Gj ennomf øri ng av pl anen
M edfører tiltaket risiko for:

Ja

1

3

3

ja

1

1

1

1

5

5

59. Ul yk k e ved
anl eggsgjennomf øri ng
60. A ndre spesi el l e f orhold
ved utbyggi ngen/
gj ennomf øri ng

Ja

1

3

3

N ei

Grunnvann ligger i
høyde med sjø.

N ei

N ei
N ei

A vfallsbehandling
etter intern
prosedyrer
Se punkt 7.4
0.011-0.018 pr.
10km 2/år.
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen ytterligere
tiltak nødvendig
Ingen punkt
registret
Se punkt 7.4

N ei

Ingen ytterligere
tiltak nødvendig

N ei

7.4 A vbøtende ti ltak
H er listes avbøtende tiltak mot ovennevnte punkter.
Punk t 1. Stei nsprang
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Det kan ramle stein ned fra haugen på baksiden av bygget ut i veien.
A vbøtende tiltak: Det er foretatt en opprensking av løse steiner, disse har blitt løsnet og kjørt
vekk, veggen blir inspisert med jevne mellomrom for løse stein. Ingen ytterligere tiltak
nødvendig.
Punk t 4. Fl om
Det er tatt utgangspunkt i følgende veiledere, nettressurser og datablader:
Veileder fra havstigning og stormflo utgitt av Samfunn og sikkerhets Departementet.
SeH avnivå.no fra kartverket.
Sea Level Change for N orw ay, Past and Present observations and projections to 2100
Retningslinjer for laster og dimensjonering-N VE
Bygg forsk blad 471.043
Stormflo er ekstremt høy vannstand som følge av tidevann og andre faktorer som påvirker
vann-nivået. Stormflo beregnes ved å hente data fra tidevannstabellenes ekstremverdier (i
dette tilfellet fra Stavanger) og addere til mulige bidrag fra en heving av
middelvannstandarden som følge av Klimaendringer. Forskriften TEK 17 gir anvisninger på
hvordan dette skal utføres
For beregninger av effekter av Klima-endringer benyttes følgende:
1. Klimascenario RCP8.5 (H øyt klimagass utslipp)
2. 95 % Kvartil for heving estimatet
3. A ntatt utvikling frem til 2080-2100
Disse valgene på Parameter framgår av retningslinjer fra DSB: M ulige utviklingsbaner fra
2017 er vist i figur 1, som viser utvikling for scenariene H øyt, M iddels og Lavt og med 50%
Kvantil (mest sannsynlige) og 95% (meget høy sikkerhet) frem til 2100. I denne figuren er det
tatt hensyn til både H avstigning og den samtidige effekten av lokal landheving i Karmøy
kommune.
På dette grunnlaget er en kommet frem til en dimensjonerende verdi på kote 2,0 m N N 2000
for høyeste Stormflonivå i fremtiden (2090) med 200 års retur periode. Til sammenligning er
høyeste verdi i Stavanger 110 cm over N N 2000, og dagens 200 års verdi er 127 cm N N 2000.
Verdien kote 2,0 N N 2000 er også forholdsvis godt i samsvar med anbefalt verdi i DSBs
veileder H avnivå og stormflo, returnivå pluss havstingings med klimapåslag (190), se under.
Beregninger vurderes å være innenfor det avviket som vil kunne oppstå basert på ulikheter i
grunnlaget som legges inn i beregningen.
Figuren under viser beregninger av 200 års stormflo ved Varaneset frem til 2100, med
utgangspunkt i lavt, middels og høyt utslipp av klimagasser.
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Figur 1. Utviklingsbaner for stormflo med 200-års returperiode i Karmøy.
Dette er derimot en situasjon som tar utgangspunkt i scenarioet med H øyest
havnivåstigning, og skiller seg en god del fra det som mest sannsynlige scenarioet (gul
stiplet linje). I tillegg viser det et noe høyere tall enn hva som kommer frem fra DSBs
retningslinjer for havnivåstigning og flom, som også tar utgangspunkt i 95%-presentilen for
høyeste scenario, men som gir noe lavere resultat. Regnet ut fra tabell 9 i vedlegg til
veilederen gir den følgende beregnede retur nivå for 200-års stormflo i Karmøy:
N ærmeste sted Kopervik,
N ærmeste måler Stavanger.
Retur nivå Stormflo (i cm over middelvann)
H avnivå
N N 2000 over
stigning med
middelvann
20 år
200 år
1000 år
klimapåslag
101
115
123
80
8
Sikkerhetsklasse 1: 101 cm (middelverdi) for 20-års returnivå + 80 cm havnivåstigning (95
persentilen/klimapåslag) – 8 cm (kartgrunnlag N N 2000) = 173 cm (avrundes til 170 cm)
Sikkerhetsklasse 2: 115 cm (middelverdi) for 200-års returnivå + 80 cm havnivåstigning (95
persentilen/klimapåslag) – 8 cm (kartgrunnlag N N 2000) = 187 cm (avrundes til 190 cm)
Sikkerhetsklasse 3: 123 cm (middelverdi) for 200-års returnivå + 80 cm havnivåstigning (95
persentilen/klimapåslag) – 8 cm (kartgrunnlag N N 2000) = 195 cm (avrundes til 200 cm)
Det betyr en stormflo på 187 cm (returnivå+ havstinging – kartgrunnlag N N 2000).
For å videre vurdering av forholdet innenfor planområdet er det lagt til grunn DSBs
forventede nivå på Stormflo inkludert klimaendringer på 190 cm. Selv om dette ligger
omtrent 10 cm under scenario H øy 95% vurderes det allikevel som tilstrekkelig for
eksisterende for planlagt utbygging.
Illustrasjon av havnivå stigning
N N 2000
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M iddel høyvann.

20 års Stormflo

200 års Stormflo
N N 2100

1000 års stormflo

M iddel høyvann

20 års stormflo

200 år stormflo
1000 års stormflo
V i ndf orhol d og Bøl geoppsk yl l i ng.
Varaneset ligger i åpningen av Kjeldesundet skjermet av Dragøya mot Karmsundet. M an kan
regne med at havbølger og dønninger ikke kommer frem til Varaneset, strøklengdene er
såpass korte at det ikke vil oppstå vindbølger av betydning. Kilden for bølger er passerende
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båter, Skipsfarten i Karmsundet er regulert til hastigheter hvor dette ikke skal by på
problemer for omliggende områder, spesielt siden Varaneset ligger skjermet er det ikke
sannsynlig med vesentlige bølger derifra.
Vindlast er beregnet i henhold til byggforsk blad 471.043 med en høyde over havet på 10
meter, for å beregne vindhastighet. Denne er satt til 30 m/s dimensjonerende vindlast.
Strøklengde er målt ut fra kart digitalt kart. A ntatt ugunstigste vindretning er Sør-Vest, hvor
det gjennom et sund kan komme strøklengde opp mot 1,7 km.
Ved en sterk storm fra Sør-Vest vil verste bølgesituasjonen oppstå med bølger oppimot 0,4
meter, Det er relativt lite vindu for dette draget da sundet det må igjennom er smalt, og det
er veldig liten sjanse for at dette oppstår.
Signifikant bølgehøyde, lengde og periode beregnet ut fra Retningslinjer for laster og
dimensjonering-N VE.
Signifikant bølgehøyde H s er derfor satt til å være 0,4 m med en periode Tp3-4 sekunder som
en antatt verste bølgesituasjon. Dønninger vil ha en lengre periode, men ikke overskride H s =
0,25 m med en periode opp til Tp 16,0 sekunder.
D røfti ng av Konsek vens.
Konsekvensen av en stormflo er også gitt av tabellen i TEK17 §7-2, der 200-årsflom er satt til
å medføre opp mot middels konsekvens.
Konsekvensen her vurderes i hovedsak å være at det kan oppstå M aterielle skader på
byggingene. Basert på beregninger av fremtidig stormflo nivå og bølgepåvirking av
planområdet vurderes det i liten grad å kunne medføre konsekvens for liv og helse.
Det kan oppstå materielle skader på bygningen dersom en slik hendelse skulle inntreffe i
fremtiden. Det er derfor vurdert til at det må iverksettes risikoreduserende tiltak i
forbindelse med reguleringsplanen.
Saml et vurderi ng – k onk l usj on.
Ved stormflo vil det oppstå flomfare. Bygget settes på grunn av personopphold i
sikkerhetsklasse 2. det følger anbefalt byggehøyde for å unngå flom i følge med dette.
Stormflo
Konstruksjon
Tillegg for
Totalt dimensjonerende verdi
bølger
190 cm -F2
Kai dekke,
+0,4
230 cm
massiv.
Dette er ikke forenlig med byggets funksjon, som sjøhus tilknyttet fiskefartøy. Det er behov
for mekanisk løft og transport av utstyr og må således ligge i flukt med brygge.
Bygget er planlagt oppført med innvendig gulv på 1,15 meter og ligger vesentlig under
anbefalt dimensjonerende nivå for sikkerhetsklasse F2. M ed havnivå stigning fremskutt til
2100 vil bygget ligge kun 0,3 meter over normalt høyvann. I planforslaget ligger bygget ca 5
meter fra Kaikant hvor bølgepåslaget har lengst strøk lengde og de største bølgene vil
oppstå, effekten av bølger avtar i takt med avstand fra kaikant. Og vil synke linjert til 0 på ca
10 meter inn på land. Effekten av bølgene vil derfor halveres på avstanden til kaikant. med
verst bølgesituasjon vil påslag av bølger nå bort til, men ikke trenge inn i bygget.
Derfor må man se på muligheten for å kunne begrense skade en evt. flom som følge av
springflo med verste bølgesituasjon vil medføre.
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Ved 200 års flom ved 2100 nivå vil vannet stå 0,75 m over ferdig gulv. Bølgene vil i verst
tenkelige senario slå inn på veggene 1,15 m opp på østfasaden. Bygget må derfor oppføres på
en sånn måte at det ikke oppstår materielle skader ved oversvømmelse. 1. etasje må derfor
ikke benyttes til annet en lagring og drift som ikke tar skade av vanninntrenging. Bygget må
dimensjoneres for å kunne tåle bølgepåslag i 1 etasje kunne la vannet renne inn og ut uten at
skade oppstår i bygget.
Oppsummering.

Ved dagens nivå ligger bygget 115 cm over vanlig flo, bølgepåslaget vil stoppe i Kaikanten.

Ved dagens nivå, vil en 200 års flom nå bygget 127-115 = 12 cm over ferdig gulv. med
mulighet for bølgepåslag opp til 52 cm opp på ytterveggen.

M ed et mest sannsynlig scenario vil havnivået øke med 80 cm frem mot 2100 ved vanlig flo.
Bygget vil derfor relativt ofte stå 35 cm over vannet. M ed størst bølgepåslag vil dette
overstige kaien, men trekke seg tilbake omtrent ved husveggen.
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Ved stormflo på 2100 nivå vil Bygget stå godt under vann. 1 etasje må derfor bygges
vannbestandig om disse hendelsene inntreffer både med dagens situasjon og situasjonen
fremskutt 80 år.
A vbøtende tiltak: Vi planlegger derfor et vann inn og vann ut løsning, hvor sjøvannet
trekker seg tilbake uten at det medfører skade. Da bruken er til fiske, er det som lagres i
bygget vannbestandig. Det vil i tillegg legges et tørrlager for de tingene som ikke vil tåle en
oversvømmelse. A lle Fukt sensitive installasjoner som el. Installasjoner ol. flyttes opp på
veggen over fremtidig vannstand ved N N 2100-200 års flo.
N ederste sluk blir stående under vannmerket, det må anordnes at denne vil kunne lukke seg
da den er tilkoblet en pumpeledning, for å ikke overbelaste systemet. Ved å iverksette disse
avbøtende tiltakene er konsekvensen for stormflo i aktsomhets område liten.
Denne løsningen er i tråd med kommuneplanens pkt. 5.12: Bygninger ved sjø skal ha laveste
golvnivå på kote 2,5 (N N 2000). Unntatt fra dette er bygningsarealer der
sjøvannsinntrengning ikke vil påføre bygningen skader.
Det holdes alminnelig god orden eiendommens utearealer for å unngå utilsiktet
forurensing/forsøpling Videre etableres et varslingssystem for parkerte biler på eiendommen
så det gis anledning til å flytte disse før flom stormflo inntreffer.
Punk t 7. Vi nd
Det kan komme sterke vindkast som kan dra med seg løse gjenstander.
A vbøtende tiltak: Ingen ytterligere tiltak nødvendig, Området holdes i alminnelig god orden
og evt. løse gjenstander festes ved behov.

Punk t 8 N edbør:
Store nedbørsmengder kan oversvømme plassen og trekke inn i byggets underetasje som
ved stormflo, bare i mindre målestokk. Vannet vil dreneres til sjø, uten vesentlig ulempe.
A vbøtende tiltak: Ingen ytterligere tiltak nødvendig
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Punk t 51. Ol j ek atastrof e
Det er alltid en viss risiko for Oljekatastrofe ved kyst.
A vbøtende tiltak: Planområdet er 1. meter over normal vannstand, ingen ytterligere tiltak
nødvendig på land. Ved behov kan havnen ryddes for flytebrygger og båter for å lette
opprydding.
Punk t 57. Potensi el l e sabotasj e- og terrormål
H ydro kan nås sjøveien, med relativt kort vei fra havnen på lik linje med andre havner i
nærheten. H ydro har systemer på plass for å hindre uønsket adkomst fra sjøvegen.
A vbøtende tiltak: Ingen ytterligere tiltak nødvendig

7.5 K onk lusj on
Planområdets plassering nær sjø utgjør risikoen det gjøres avbøtende tiltak for.
Disse kan summeres opp med at bygg blir sikret mot oversvømmelse, og det settes opp
redningsutstyr på kaien.
Kaien holdes videre i alminnelig god orden, for å unngå snubleulykker og at vind bærer med
seg løse gjenstander.

Kapittel 8: Vedlegg
Illustrasjon 05.07.2019 – Juridisk bindende tegninger til planbestemmelsene
3D-illustrasjon
Stormflorapport
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