Fra: Hjørdis Hausken <hjhn@cowi.com>
Sendt: 27.05.2021 10:52:33
Til: Aage Steen Holm <aaho@karmoy.kommune.no>
Kopi: Werner Grønås <WEG@cowi.com>
Emne: RE: vestre haugen
Hei
Da har jeg laget klart revidert planforslag. Sendt til postmottak. Endringer i planbestemmelser og
planbeskrivelse er markert med rød tekst for å gjøre det enklere for deg å se hva som er blitt endret.
Jeg har tatt ut noen illustrasjoner i planbeskrivelse, som nå erstattes av plan og vegprofil, som
vedlegges saken. I tillegg har jeg oppdatert de figurer som hadde gammelt plankart som grunnlag.
Jeg har tatt til følge alle merknader i tilbakemelding på oversendt revidert planforslag datert 23.04.21,
det eneste unntaket er ROS-analysen, som jeg mener ikke trenger å være et eget vedlegg. Men om
det er et krav så kan jeg gjøre dette i etterkant, når du har sett over.
Når det gjelder plankart så har vi lagt inn en snuhammer på eiendom 120/45 som fungerer for stor
lastebil (brannbil), se kjørespor på egen tegning (du må nok zoome litt inn). Snuhammeren er ikke iht.
SVV håndbok grunnet krevende terreng, men den ivaretar retningslinjene til Haugaland Brann og
Redning IKS, siden grunneier av eiendom 120/23 ikke ønsker å regulere snuhammer i vest på hans
eiendom. Kryss mellom f_KV1 og f_KV2 er endret iht. dagens veiføring, siden f_kV1 er opparbeidet
frem til renovasjonsplass med asfalt i dag og det ikke blir stilt krav til ytterligere forbedringer. Plankart
er også tilpasset eiendomsgrense, slik at det kun er eiendom Gnr/bnr 120/53, 120/67, 120/71, 122/4
og 122/4 som blir berørt av ny vegtrase. Med tanke på bruken, som er adkomstveg for hytter, samt at
planforslaget forbedrer dagens trase betraktelig, anser vi at skissert trase er tilstrekkelig, selv om den
ikke ivaretar kommunens vegnorm. (noe jeg også forstår dere har åpnet opp for tidligere).
Jeg er usikker på om Werner har sendt deg varslingslisten fra 2019 tidligere, så legger den ved her.
Mette Helgesen ble ikke varslet i 2019, men varselet ble sendt til henne på mail 25.05.21. Hun ønsker
å komme med innspill når planen blir lagt ut på høring. Svein Helge Fagerheim skal ha blitt varslet.
Iht. våre retningslinjer kan vi ikke sende varslingslisten til postmottak grunnet GDPR, siden person er
knyttet opp mot eiendom.
Om du har spørsmål vedrørende revidert planforslag, ta det gjerne med meg.
Er det mulig å få denne saken opp før sommeren, eller blir det rett etter sommeren? Har ikke
møtekalenderen foran meg
Med vennlig hilsen
Hjørdis Hausken
Seksjonsleder / Master i Urban Design og Byutvikling
Areal og samferdsel Haugesund
Divisjon Transport og byutvikling
COWI
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND
Sentralbord: (+47) 02694
Direkte:
(+47) 924 10 516
E-post:
hjhn@cowi.com
www.cowi.no / www.cowi.com
Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the
intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.

From: Hjørdis Hausken
Sent: Wednesday, May 26, 2021 8:09 AM
To: Aage Steen Holm <aaho@karmoy.kommune.no>
Subject: RE: vestre haugen
Takk for beskjed! Da skal jeg sende på ny 😊
Med vennlig hilsen
Hjørdis Hausken
Seksjonsleder / Master i Urban Design og Byutvikling
Areal og samferdsel Haugesund
Divisjon Transport og byutvikling
COWI
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND
Sentralbord: (+47) 02694
Direkte:
(+47) 924 10 516
E-post:
hjhn@cowi.com
www.cowi.no / www.cowi.com
Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the
intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.

From: Aage Steen Holm <aaho@karmoy.kommune.no>
Sent: Wednesday, May 26, 2021 7:45 AM
To: Hjørdis Hausken <hjhn@cowi.com>
Subject: Sv: vestre haugen

Hei Hjørdis!
Til informasjon så har Svein Fagerheim e-post "svefage", og ikke "svesage" som du har skrevet i
din e-post under.
Han har dermed trolig ikke fått e-posten du sende ham og Mette Helgesen i går.
Med vennlig hilsen

Aage Steen Holm
arealplanlegger | Sektor for areal og byggesak
E-post: aaho@karmoy.kommune.no
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | https://www.karmoy.kommune.no

Fra: Hjørdis Hausken <hjhn@cowi.com>
Sendt: tirsdag 25. mai 2021 15.53
Til: mettehelge@hotmail.com <mettehelge@hotmail.com>; svesage@gmail.com <svesage@gmail.com>
Kopi: Aage Steen Holm <aaho@karmoy.kommune.no>
Emne: vestre haugen
Hei
Jeg ser at din eiendom ikke var oppført på naboliste som vi mottok av kommunen i 2019, du er derfor
ikke blitt varslet via brev. Beklager dette. Eiendom gnr/bnr 120/23 skal derimot ha blitt varslet. Legger
ved selve varselet. Som nevnt på telefon så holder jeg nå på å ferdigstille planforslaget for Werner
Grønås, etter tilbakemeldinger fra kommunen, så om du har flere spørsmål er det bare å ta kontakt
med meg.
Med vennlig hilsen
Hjørdis Hausken
Seksjonsleder / Master i Urban Design og Byutvikling
Areal og samferdsel Haugesund
Divisjon Transport og byutvikling
COWI
Rennesøygata 12
5537 HAUGESUND
Sentralbord: (+47) 02694
Direkte:
(+47) 924 10 516
E-post:
hjhn@cowi.com
www.cowi.no / www.cowi.com
Tenk på miljøet - må du skrive ut denne e-posten?
This email including attachments, if any, may contain confidential information and is intended solely for the recipient(s) stated above. If you are not the
intended recipient please contact the sender by a reply email and delete this email without producing, distributing or retaining copies hereof.
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