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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Vestre Haugen gnr./bnr. 120/45 m.fl - Røyksund, Karmøy kommune
Viser til kunngjøring i Haugesunds Avis 16 .05 .19 og på Karmøykommunes
nettsider:

Vestre Haugen gnr./bnr. 120/ 45 m.fl - Roy ksund, Karmøy kommune
I henhold til § 12-3 og $ 12-8 i p lan- og by gn ingsloven varsles det med opp start
av utarbeidelse av p rivat detaljr eg uler ingsp lanf or Westre Haugen i Roy ks und i
Karmøy kommune, p lan-id 5053. Planområdet ligg er ost f or J uvika ved Ytre
Røyksund. Varselet gj elder utvidelse og j ustering av d et p lanområdet som ble
varslet i 2013, 0g omf atter nå også lqøreveg fr a Ramsvikvegen i øst.
Formålet med p lanar beidet er å sette av area l til ca. 5 fr itidsboliger og
naustlnaustboder med båtp lass i sj ø p å eiendom gn r/bnr 120/ 45, samt kjoreveg er
og p arkeringsp lass. I kommunep lanen er området satt av til fr itidsbeby ggelse.
Etter ønske fr a kommunen omfatter p lanarbeidet reg ulering av f elles kj øreveg
med bredde p å 4, 5 meter og møtep lass fr em til utby gg ingsområdet. Regulert
kjoreveg vil i all hovedsakf ølge dag ens kjøreveger.
Ettersom p lanarbeidet ble p åbegynt f ør gj eldende kommunep lan ble vedtatt,
anser Karmøy kommune at p lanen kan utarbeides uten kr av om opp gr adering av
Røy ksundvegen. Karmøy kommune har vurdert at p lanen ikke vil f å vesentlig
virkning f or miljø og samfunn og det utarbeides derf or ikke p lanp rogr am med
konsekvensutredning i henhold til § 4-1 og 4-2 i p lanloven.
Offentlige my nd igheter og berørte naboer og grunneiere vil f å eget utfyllende
varselbrev med mer detaljert p lanavgr ensn ing. Varsel om opp start p lanarbeid og
mer utfyllende inf ormasj on er også tilgj eng elig p å Karmøy kommune sine
nettsider www.karmoy.kommune.no , under f anen Selvbetjening - Planinnsy n og
høring er - Opp start - A realp laner.
Eventuelle merknader og innsp ill til p lanarbeidet kan sendes til COWI AS,
Rennesøygata 12, 553 7 HA UGES UND innen 28.06.2 019. Sp ørsmål vedrørende
saken kan rettes til COWWISA w/Werner Gron as p a tlf 990 90 35 7 eller e-p ost
e g@cowi.com
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Som grunneier, nabo eller offentlig myndighet varsles de spesielt med dette
brevet i hht varslingskravene i plan- og bygningsloven. Kart som viser
planområdet er vedlagt dette brevet.
Det er i planbestemmelsene i kommuneplanen forbud mot oppføring av nye
enheter i området pga dårlig veistandard på Røyksundvegen. Kommunen har
tidligere gjort ett unntak for forbudet, da plan 5063 ble startet opp og varslet før
forbudet kom i kommuneplanens arealdel. Det samme er tilfelle i denne saken.
Forslagsstiller hadde også påtatt seg kostnader forbundet med arkeologiske
registreringer. Kommunen kj enner ikke til andre planer i området som var
påbegynt før forbudet kom, og velger derfor a likebehandle dette planforslaget
med plan 5063, og tillate regulering uten krav om oppgradering av
Røyksundvegen .
Arealformål i kommuneplanen åpner for fritidsboligbebyggelse. Omfang, også
med ev. båtplasser i sj ø i et område som er kraftig utbygd, vil ikkeha vesentlige
virkning på miljø og samfunn . Karmøy kommune har derfor vurdert at planen
ikke vil få vesentlig virkning for milj ø og samfunn og det utarbeides derfor ikke
planprogram med konsekvensutredning i henhold til $ 4- 1 og 4-2 i planloven.
Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til undertegnede på tlf. 990 90 357 eller
e-post weg@cowi .com.
Merknader sendes innen 28.06.20 19 t il weg@cowi.com eller t il
COWI AS
Rennesøygata 12
5537 Haugesund
Med hilsen
COWi AS

Werner Grønås
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