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Varsel om planarbeid og utbyggingsavtale - plan 2041-5 - Åkraøynå og
Holmane - endring - justering av veg og fortau - Karmøy kommune
Vi viser til deres brev datert 01.03.21 og uttalelsesfrist 30.03.21.
Formålet med planendringen er å justere areal avsatt til veg og fortau. Planområdet er på ca.
13 daa, og ligger på Åkraøynå og Svendsholmen, gnr. 15/82 mfl. Dagens regulerte veg
(Øyavegen) og fortau er utgangspunktet for planavgrensningen, med et belte på 5 meter
langs formålsgrensen til veg på den ene siden og formålsgrensen til fortau på den andre
siden. Videre er regulerte parkeringsplasser tatt med. Dette for å ta godt i med tanke på
mulige løsninger i forhold til justering av formålene, samt mulig behov for midlertidig
anlegg- og riggområde i forbindelse med gjennomføring av tiltaket. Endelig planforslag kan
bli noe mindre i areal enn vist ved oppstart.
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 statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
I/ved planområdet er det kommunal veg. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og
avklaringer knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet på disse vegene skjer i dialog
med de aktuelle vegmyndighetene.
Statens vegvesen har ikke merknader til de varslede endringene i plan 2045-1 Åkraøynå og
Holmane.
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