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1016 - Steiningsholmen vest - plansak for offentlig ettersyn
Kommunalsjef teknisk sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
1016 for Steiningsholmen – gnr 57/ 569 mfl., datert 24.08.21, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hovedutvalg teknisk og miljø 24.08.2021:
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
HTM- 095/ 21 Vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
1016 for Steiningsholmen – gnr 57/ 569 mfl., datert 24.08.21, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

SAKSFREMLEGG

Petter J. Rasmussen AShar på vegne av Steiningsholmen Eiendom ASutarbeidet forslag til privat
reguleringsplan for plan 1016 Detaljregulering for Steiningsholmen vest.
Planområdet på ca. 47 daa er beliggende delvis på Steiningsholmen og på Lahammar, sentralt i
Skudeneshavn.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ca. 80 boenheter i form av
frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse med tilhørende uteområder,
lekeplasser, parkering og infrastruktur. Videre legger planen opp til oppføring av naust,
småbåthavn og opparbeiding av kaianlegg langs sjø. Planen legger også opp til trafikksikringstiltak

langs offentlig adkomstveg fram til byggeområdet på Steiningsholmen.

OVERORDNA PLANER OG RETNINGSLINJER:

Kommuneplan og kommunedelplan for Skudeneshavn
Planforslaget omfatter arealer som i Plan 675 Kommunedelplan for Skudeneshavn ligger med
formål framtidig kombinert bolig/næring, nåværende næringsbebyggelse og framtidig småbåthavn
på Steiningsholmen. Byggegrense langs sjø er her satt i formålsgrensen mot sjø. På Lahammarsiden ligger planområdet med formål nåværende veg, sentrumsformål og boligbebyggelse.
I kommuneplanen er minimumskravet til tetthet satt til 2 boliger/daa.

Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP)
I henhold til ATP skal området ha en utnyttelse på 2 boliger/daa. Videre er det anbefalt minimum
30 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk og sikre nasjonale
og regionale interesser i 100-metersbeltet langs sjøen. Strandsoneforvaltningen skal bidra til
en bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.
Retningslinjene skal bidra til at det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og andre allmenne interesser i strandsonen og at unødvendig bygging langs sjøen
unngås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8. Strandsonen gir grunnlag for næring og
bosetting langs kysten, og god arealplanlegging kan gi grunnlag for økt verdiskapning og
flere lønnsomme arbeidsplasser. Kommunene må balansere disse interessene i
planleggingen.

EKSISTERENDE FORHOLD:

Reguleringsplan:
Området er regulert:
·

Plan 125-5 Skudeneshavn, reguleringsendring til bolig og industri, vedtatt 24.09.02, og
avsatt til veg og bolig/kontor/industri

·
·

Plan 125 Skudeneshavn, vedtatt 09.05.89, og i hovedsak avsatt til havneområde i sjø,
industri, boliger, friområde, veg og annen veggrunn
Plan 1018 Lahammarodden øst, vedtatt 19.03.18, og avsatt til veg og annen veggrunn

Området grenser til planene som er listet opp over, samt Plan 134 Lahammerodden, vedtatt
30.10.90.

Vei
Det er opparbeidet offentlig kjøreveg frem til området som planlegges utbygd på Steiningsholmen.
Denne er kommunal og er regnet som vegtype S1 (samleveg) etter kommunal norm.

Vann, avløp, overvann/flomvei og brannvann:
Det ligger en 150 mm vannledning i Lahammarvegen. Det er også offentlig vann på
Steiningsholmen, men tilførselsledningen i sjø er en 110 mm PE som eventuelt må
oppdimensjoneres ved tilkobling.
Nærmeste brannkum ligger i Steiningsholmen.
Det ligger en 160 mm spillvannsledning i Lahammarvegen. Det er ikke registrerte offentlige
spillvanns- eller overvannsledninger på Steiningsholmen, men det er en del private
spillvannsløsninger kombinert med private pumper.
Overvann føres til sjø. Lahammarvegen har overvannshåndtering av nyere dato.

Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Steiningsholmen er i dag preget av sjørelatert industri der tørr-dokk, industrihaller, sjøboder,
garasjer o.l. utgjør bebyggelse og anlegg. Innenfor planområdet er det dag plassert to haller, en
garasje, et brakkeanlegg m.m.
Lahammar-siden er med i planavgrensningen for å tilrettelegge for oppgradering av adkomst for
myke trafikanter. Bebyggelsen langs vegen består i all hovedsak av boligbebyggelse.

PLANFORSLAGET:

Generelt:
En legger opp til en relativt konsentrert utbygging på vestsiden av Steiningsholmen der en ønsker å

spille videre på kvalitetene en finner i Skudeneshavn. Bebyggelsen er i all hovedsak plassert langs
sjø med et grønndrag sentralt plassert som strekker seg fra sjøen til sentrale deler av holmen. En
legger opp til frittliggende bebyggelse rundt naturlige landskapselementer slik at disse kan inngå i
bebyggelsen og vil legge føringer for plassering og utforming. Areal satt av til boligblokk får et mer
sentralt tyngdepunkt på holmen for å tilpasse seg eksisterende industribebyggelse.
Planlagt bebyggelse vil gi et variert uttrykk for området samtidig som man har ønsket å tilpasse seg
den tradisjonelle bebyggelsen i Skudeneshavn. Bebyggelsens funksjon vil komme til utrykk.
Garasjer vil underordne seg boligene i volum og naust vil tilpasses eksisterende sjøhus i området.
Planen åpner opp for at det anlegges småbåthavn med inntil 45 nye plasser, i tillegg til båtplasser
langs kai i vest. Videre er det åpnet for at det kan etableres badeanlegg i sjø innenfor det
kombinerte formålet i sørøst.

Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Skisse til teknisk plan viser ny vannledning PE180 fra kum 61654 som er planlagt tilknyttet fortau
som skal festes i eksisterende bro. Tilførselsledningen vil sammenkobles med eksisterende
vannledninger på Steiningsholmen og etablere ny kommunal ledning med tilhørende
brannkummer i fremtidig felles gatetun.
Spillvann på Steiningsholmen blir privat, alt spillvann fra nye boliger blir ledet via
gravitasjonsledning til privat pumpestasjon, deretter pumpet til privat kum med selvfall til
kommunal kum 61732. Pumpeledningen vil bli tilknyttet nytt fortau som skal festes i eksisterende
bro. Eksisterende private pumpeledninger på Steiningsholmen vil bli tilknyttet den nye
pumpeledningen.
Overvann på Steiningsholmen vil få flere utløpspunkter, rør dimensjoneres slik at fordrøyning ikke
påkreves.
Lahammarvegen har overvannsrør av nyere tid (2011), men etablering av fortau vil medføre at det
vil bli behov for å flytte og etablere nye sandfangkummer. Det blir liten endring i tilførte tette
flater, derfor vurderes dagens rør som tilstrekkelig for tilført vannmengde (ikke behov for
fordrøyning av vann fra kommunale veger).
Det vises for øvrig til vedlagt skisse til teknisk plan.

Barn og unge, folkehelse og strandsoneforvaltning:
Den delen av planområdet som omfatter Steiningsholmen er per i dag ikke tilgjengelig for
allmenheten. Den delen av planområdet som omfatter Lahammar-siden blir i dag benyttet som
blant annet skoleveg og adkomst til sentrum fra omkringliggende boligområder.
·

Adkomst

Planområdet ligger i gangavstand til sentrum. Offentlig kjøreveg frem til utbyggingsområdet er

kommunal og er regnet som vegtype S1 etter kommunal norm. Kommunen har stilt krav om
oppgradering av denne strekningen med tanke på trafikksikkerhet. Planen på Lahammar-siden
legger opp til adskilt gangareal langs hele strekningen fra krysset mellom
Sandsgata/Vardenvegen og Lahammar helt fram til planlagt boligområde på Steiningsholmen i
form av opphøyet fortau (o_F3 – o_F6) eller vegareal i blindgate o_V2 (det skal tilrettelegges
krysningspunkt mellom o_V2 og fortau). På Steiningsholmen skal adkomst skje via gatetun.
Planen legger opp til en utforming av gatetun der personer til fots er prioritert foran kjørende
uten at dette skal forhindre parkering på egen tomt. Dette er videre sikret gjennom egne
bestemmelser for utforming av gatetunet. Det vises til planbestemmelsene med vedlagt
Illustrasjonsplan som viser hvordan dette kan gjøres.
·

Felles uteoppholdsareal

For områder i gangavstand til sentrum er retningslinjene i ATP at det skal etableres 30 m2 felles
uteoppholdsareal per boenhet. Med utgangspunkt i maksimal planlagt utnyttelse med 79
boenheter, vil det være behov for 2370 m2 felles uteoppholdsareal. Det er også krav til
nærlekeplass og kvartalslekeplass, som inngår i arealkravet på 2370 m2.
I planforslaget er det regulert for 4009 m2 felles uteoppholdsareal, samt felles gatetun og
turveger. I tillegg til felles uteoppholdsareal er det regulert inn en nærlekeplass på ca. 186 m2
og en kvartalslekeplass på ca. 1537 m2. Både uteoppholdsareal og lekeplasser har svært gode
solforhold, viser til vedlagt «soldiagram».
De fleste uteområder vil ligge mot sjø. Deler av felles uteoppholdsareal vil ligge mot industri,
men vil da befinne seg enten ved sjø eller inngå i et terreng som danner en naturlig buffer mot
industriområdet. Det er ellers et krav om ISPS gjerde mot industri etter forskrift om sikring av
havneanlegg.
·

Tilpasning til støy
Det er utarbeidet støyrapport i forbindelse med reguleringsarbeidet, med bakgrunn i utførte
støymålinger er forholdet hensyntatt i planen. Det er lagt inn nødvendige bestemmelser for å
hensynta eksisterende støyforhold.
Det er satt av tilstrekkelig felles uteoppholdsareal utenfor gjeldende støysoner. Deler av B19 vil
ligge i rød støysone. En vurderer denne delen av bebyggelsen til å være aktuell først når driften
i dokken legges om ev. legges ned.
Det er lagt til rette for at planlagt bebyggelse vil få skjermet privat uteoppholdsareal. En
forutsetter at privat uteoppholdsareal plasseres slik at bebyggelsen vil fungere som skjerming.
Det er satt 3 meter byggegrense langs sjø for å sikre min. 8 m² privat uteoppholdsareal på stille
side for hver boenhet.
En forutsetter prosjektering av boliger innen gjeldende støysoner, der skjerming i form av bygg
og støyskjerm, planløsning og tekniske løsninger vil gjøre seg gjeldende. Det er lagt inn i
bestemmelsene at tekniske plan for støyskjermingstiltak skal godkjennes av kommunen.

Viser ellers til planbeskrivelsens kap. 5.16 og til punkt 4.1.20 Støy, støv og lukt i vedlagt ROSanalyse.

·

Strandsonen:

Utbyggingen vil tilgjengeliggjøre strandsonen på Steiningsholmen som tidligere ikke har vært
tilgjengelig for allmenheten. Det er lagt opp til gode muligheter for allmenn ferdsel til og i
strandsonen gjennom gatetun, brygger og stier, i tillegg til at det er lagt vekt på å sikre gode
steder for opphold ved sjøen.
Det reguleres turveg som sikrer ferdsel langs store deler av strandsonene. Midt i planområdet
brytes turvegen opp av hensyn til terrenget, av et felles uteoppholdsareal (Vigatunet i
illustrasjonen under). Dette vurderes til å skape mer liv og et avbrekk i en mer ensformig
utforming langs kaiarealene. Det samme gjelder boligområdene (B11 og B13) som grenser til
uteoppholdsarealet her, hvor det er åpnet for båtnaust helt ned til sjø. Det er sikret adkomst fra
turvegene på begge sider gjennom avstikkere som leder opp til gatetun/turveger og mulighet
for å komme seg ned igjen til sjø/opphold i større grøntområder til sjø.

Kai vil ligge på kote + 1,2. Sammen med plassering av bygg, med min. 3 meter byggegrense mot
sjø, vil dette hindre innsyn/utsyn og motvirke en uheldig privatisering langs sjøkanten.

Planforslaget vurderes som positivt både med tanke på barn og unge, samt folkehelsen gjennom
tilrettelegging for gode uteoppholdsareal og ferdselsårer, samtidig som det åpner opp en
strandsone som per i dag er utilgjengelig.

Naturmangfold:
I følge artsdatabanken er det registrert følgende arter i eller i nærheten av planområdet:
prestejordstjerne, tyrkerdue, krykkje, ærfugl, ask, trelerke, skjærpipelerke, gulerle, dvergfalk, stær,
gråtrost, gråspett, sothøne, svartbak, havørn, toppskarv, alke, dvergspett, gråsisik, sivhøne,
svartstrupe, makrellterne. Av disse er krykkje registrert i naturbase som art av nasjonal interesse
med særlig stor forvaltningsinteresse. Arten er rødlista, men det er ikke gjort en vurdering av dette
forholdet i det innsendte planforslaget. En slik vurdering må foreligge til 2.gangsbehandling. Det
påpekes at dette heller ikke er et forhold som har vært kommentert av administrasjonen i løpet av
prosessen.
I naturbase sjø er det registrert skjellsand- og større tareskogforekomster som henholdsvis viktige
og svært viktige naturtyper. Med tanke på utbyggingsområdet i dag ligger med industriformål vil
områdene i sjø i liten grad berøres negativt i forhold til dagens situasjon.
Det vises til vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedlagte
planbeskrivelse (kap. 5.14), samt pkt.4.1.6 i ROS-analysen.

Andre forhold:
·

Takform på blokkbebyggelse (BB1)

Planbestemmelsene stiller krav om saltak for all bebyggelse, utenom for garasjer og

blokkbebyggelsen. Administrasjonen har tilbakemeldt en negativ holdning til at planforslaget
åpner for flatt tak på blokkbebyggelsen med tanke på nærhet til fredningsområdet i Gamle
Skudeneshavn. Administrasjonen har vurdert det som mer passende med saltak i forhold til
øvrig bebyggelse i planområdet, og dersom nordsiden av holmen senere blir transformert til
boligområde med tanke på tilpasning til gamlebyen. Dette er en tilbakemelding som delvis er
basert på "hva om"- når/hvis industrien forsvinner, og det er derfor konkludert med og ikke stå
fast på punktet og heller se om fylkeskommunen har noen innvendinger.
·

Tilpasning til flom og havnivåstigning
Planen forutsetter avbøtende tiltak for boligbygg i forhold til stormflo og havnivåstigning. For
de delene av planen som er mest utsatt for dette settes lavest tillatte kotehøyde for innvendig
gulv til + 2,4 meter.
For de delene som er mindre utsatt (B19, B10 og B11) settes lavest tillatte kotehøyde for
innvendig gulv til + 2,1 meter. Dette forutsetter at fundament prosjekteres etter vedlagt
prinsipp da denne delen av konstruksjonen vil være utsatt, viser til vedlegg Prinsippsnitt
vannbestandig konstruksjon. Avbøtende tiltak er sikret i bestemmelsene.
Når det gjelder framtidig kai, så forutsetter planen at denne legges på kote + 1,2. Dette betyr i
et framtidig scenario at kai-konstruksjon må tåle sporadisk oversvømming. Videre bør det
settes opp skilting som begrenset ferdsel på kai ved stormflo.

Det vises for øvrig til 4.1.2 Flom og havnivåstigning i vedlagt ROS-analyse.

Økonomiske konsekvenser:
Planen legger ikke opp til økonomiske konsekvenser for kommunen, ut over vedlikeholdsansvar for
offentlige anlegg som skal overtas av kommunen.

SAKSBEHANDLING:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 12-8. Frist for merknader var 04.11.19.

Følgende uttalelser er kommet til oppstart av planarbeidet:
A: Offentlige myndigheter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
01.11.19
Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv.15.10.19 og 11.11.19
Fylkesmannen i Rogaland
04.11.19
Statens vegvesen, region Vest
18.10.19
Karmsund Havn IKS
16.10.19
Fiskeridirektoratet…………………………………………….22.10.19 og 04.10.19

7.
8.
9.
10.

Fiskarlaget Vest
25.10.19
Kystverket Vest
28.10.19
Stavanger Maritime Museum
Haugaland Kraft
02.04.20

23.10.19

B: Private og organisasjoner
1. Geir Løklingholm
18.10.19
2. Jan Thomassen
18.10.19
3. Leanja A/S v/ Susan Borg - gnr/bnr 57/198, 236 og 430

01.11.19

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For sammendrag og vurdering, se vedlegget «Merknadsvurdering».

KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING:

Forslag til reguleringsplan følger i hovedtrekk opp kommunedelplanen for Skudeneshavn.
Kommunalsjef teknisk sin konkrete vurdering er at planen legger til rette for en god
transformasjon og fortetting der en ønsker å spille videre på kvalitetene en finner i Skudeneshavn.
Utbyggingen vil tilgjengeliggjøre strandsonen på Steiningsholmen som tidligere ikke har vært
tilgjengelig for allmenheten. Det er lagt opp til gode muligheter for allmenn ferdsel i strandsonen
tillegg til at det er lagt vekt på å sikre gode steder for opphold ved sjøen.

På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg
teknisk og miljø ved 1.gangsbehandling vedtar at forslag til reguleringsplan, datert 24.08.21, legges
ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:
Planbestemmelser - Plan 1016
Illuastrasjon - Illustrasjonsplan
Oversiktskart
Plankart - Plan 1016-htm1
Gjeldende reguleringsplan
Kommunedelplan
Planbeskrivelse - Plan 1016

Risiko- og Sårbarhetsanalyse
Rapport - Støyvurdering
Skisse teknisk plan
Diverse - VA-NOTAT
Notat - Brannvannsdekning
Diverse - Brannsikkerhet, rev 1
Illustrasjon - Parkeringsplan
Illustrasjon - Situasjonssnitt
Diverse - Forurensing i grunn – innledende kartlegging
Illustrasjon - Skisse tiltak i sjø - ortofoto
Illustrasjon - Skisse tomtedelingsplan
Illustrasjon - Snitt strandsone
Diverse - Soldiagram
Illustrasjon - Prinsippsnitt vannbestandig konstruksjon
Illustrasjon - Ankringsplan
Merknadsvurdering - Plan 1016
Merknad - Jan Thommassen
Merknad - Karmsund Havn
Merknad - Kystverket
Merknad - Stavanger Maritime Museum
Merknad - Leanja AS
Merknad - Rogaland fylkeskommune - regionalplanavdelingen
Merknad – Rogaland fylkeskommune – seksjon kulturarv
Merknad - Statens vegvesen
Merknad - Geir Løklingholm
Merknad - Fylkesmannen i Rogaland
Merknad - Haugaland Kraft
Merknad - Fiskarlaget Vest
Merknad - Fiskeridirektoratet

