Til Karmøy kommune
ved Aage Steen Holm

Bergen, 15.10.2021

Merknader til planforslaget Bygnes hageby – detaljregulering 3049
Vi viser til deres brev, datert 7.9.2021 om forslag til privat detaljreguleringsplan - 3049. Vi er
grunneiere av nabotomtene gnr. 102, bnr. 7, 46, 20 og 47, som ligger nord og øst for området som
nå er foreslått detaljregulert (se vedlegg 1). I forbindelse med den offentlige høringsfristen den 22.
oktober 2021 ønsker vi å gjøre gjeldende at den foreslåtte detaljplanen ikke kan godkjennes før
utbygger har tegnet inn en godkjent kjørevei til våre tomter, utformet i samsvar med de krav
kommunen stiller til kjørevei inn til våre tomter, se Administrasjonens kommentar tilknyttet vår
kjøreveirett:
En framtidig biladkomst til eiendommene vil kreve min. 3,5 m bred kjørebane dersom det
skal bygges bolig eller fritidsbolig (for brannbil, renovasjonsbil mv.), samt nødvendig
sideareal til overvann, lysstolper mv. Kommunens norm tilsier at veianlegg skal reguleres
med 6 m bredde. Det kan derfor ikke forventes at eiendommene kan ha kjøreadkomst via
den regulerte g/s-veien, uten at denne omreguleres med større bredde og til formål
«kjørevei».
Det er tinglyst en «kjørevei» over eiendommen som nå skal reguleres, og utbygger må respektere
rettigheter over eiendommen. Det er et grunnleggende prinsipp ved slike reguleringsplaner at
kommunen også må ivareta naboene interesser. Utbygger har etter vårt syn ikke ivaretatt våre
interesser i tilstrekkelig grad når de bare har tegnet inn en gangvei inn til våre eiendommer og ikke
en kjørevei.
1. Kjørevei til våre tomter
Ved reguleringsplaner skal også hensynet til omliggende areal ivaretas. Vi viser her til
Reguleringsplanveileder - regjeringen.no
En effektiv reguleringsplanprosess skal utvikle forslag til planløsninger, involvere de som
blir berørt på en relevant måte, og gi et helhetlig grunnlag for kommunestyrets vedtak i
plansaken. Dette gjelder uavhengig av om reguleringsplanen er utarbeidet av kommunen
selv eller som et privat planforslag.
Som eier av en stor naboeiendom, er det viktig å sikre adkomst til eiendommene våre. Dersom det
ikke etableres en kjørevei til våre eiendommer, vil fremtidig utnyttelse av eiendommene bli svært
vanskelig, og vil redusere verdiene av våre eiendommer vesentlig. Det er urimelig at en eier av et
stort område skal bli sperret inne med denne utbyggingen dersom det ikke kan etableres kjørevei
inn mot eiendommene våre. Detaljreguleringen kan etter vårt syn ikke iverksettes uten at det
etableres en fullgod kjørevei inn til eiendommene. Planen må derfor endres slik at den ikke hindrer
fremtidig utnyttelse av tomtene.
Administrasjonens kommentarer til våre tidligere innspill er at «eiendommene gnr. 201, bnr. 20, 46
og 47 ligger i områder som kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-formål (landbruk, natur,
friluftsliv og reindrift) og friområde. Det er altså ikke planmessig grunnlag for utvikling av tomtene i
form av boligbebyggelse.» Vi mener administrasjonens kommentarer ikke er helt dekkende og har
3 bemerkninger til administrasjonen:

I.

For det første er en del av gnr. 102, bnr. 46 angitt som boligformål i gjeldende
kommuneplan. Dette medfører at det er nærliggende at det kan bli foretatt en
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II.

III.

boligbebyggelse på gnr. 102, bnr. 46 i relativt nær fremtid etter utarbeiding av
detaljreguleringen.
Store deler av våre tomter som grenser mot den private detaljreguleringen, er i
kommuneplanen fra 2015 omregulert fra boligområde til LNFR område. Et LNFR område
kan utvikles med «spredt boligbebyggelse» i henhold til Plan og Bygningsloven § 11-7
pkt. 5, underformål b). Det medfører at det også kan søkes om bebyggelse på LNFR
området og derfor må denne bebyggelsen ha en kjørbar og godkjent kjørevei
Vi som familie har sendt søknad om endring av kommuneplanen ved å omregulere
eiendommen til boligformål i forbindelse med den løpende revisjonen som starter senere i
2021, se pkt. 2 nedenfor. En fremtidig utnyttelse av eiendommen vår til boligformål
forutsetter en kjørbar vei på 6 meter til våre tomter.

Vår far og onkel, Per Bygnes solgte i 1974 tomter til utbyggelse av det som i dag er byggefeltet
Bygnes Hageby til Odd Hansen AS (også dagens utbygger). Det var viktig for vår far/onkel at de
gjenstående tomtene skulle brukes til videre boligutbygging, og det var samtidig en forståelse og
forutsetning mellom han og Odd Hansen at det skulle legges til rette for adkomst til våre tomter.
De gjeldende tomtene er gitt i arv til oss som boligtomter. På tidspunktet vi fikk overført
eiendommene, var eiendommene våre regulert til boligutbyggelse, se vedlegg 1 som viser
Kommuneplanen frem til 2015. Eiendommene har tinglyst «kjøreveirett», og utbygger har
akseptert at vi som grunneiere av nabotomtene har slik kjøreveirett.
Odd Hansen AS har beholdt eiendomsretten til veitraséen over Klossteinvegen og har kontroll på
veirettighetene og våre rettigheter til å bruke Klossteinvegen som adkomstvei til våre tomter for
fremtidig bebyggelse. I forhold til den foreslåtte veitraséen, bes det derfor om at noe areal i den
foreslåtte planen settes av til kjøreareal til våre tomter. Dette kan gjøres ved at det avsettes en
kjøreveitrasé mot øst, for eksempel helt nord i planområdet. I dokumentet «sammendrag av
uttalelser, samt vurdering av plan 3049» har arkitektene angitt at veiretten vår er ivaretatt i
planområdets østre grense da de legger til grunn at en veibredde på 3 meter er tilstrekkelig, men i
dokumentet «administrasjonens kommentarer» skriver kommunen at veien må minst være 3.5
meter bred samt at det må tilrettelegges for sideareal til overvann, lysstoplper og annet, som vil si
at en total bredde på 6 meter må til, for å få den godkjent som kjørevei. Som det kommer frem fra
kommunens administrasjon, vil arkitektens forslag derfor ikke bli godkjent som kjørevei. Basert på
de tinglyste dokumentene, skal det etableres en «kjørevei», og vi krever derfor at dette blir
ivaretatt, slik at vi kan få en kjøreadkomst til eiendommene våre, som kommunen kan godkjenne.
Forslag til reguleringsplan kan derfor ikke godkjennes før en kjørevei på 6 meter er inntegnet.
2. Utvikling av våre tomter til boligformål
Vi har som grunneiere planer om videre utvikling av våre tomter til boligformål, og søker derfor
om en endring av kommuneplanen for vårt område i forbindelse med revisjon av Kommuneplanen
som starter senere i 2021(vedlegg 2). Tomtene er i søknaden bedt omregulert til boligformål, slik
eiendommene var i planen før omreguleringen i 2015. Vi ble først kjent med omreguleringen fra
boligområde til spredt boligbebyggelse etter vi mottok brevet fra dere i september 2020. Dette er
etter vårt syn en urimelig måte å gå fram på da tomtene er noen av Karmøys mest attraktive
boligtomter med nærhet til skoler, bysentrum i Kopervik med butikker, helsetilbud og kultur, og i
tillegg har tomtene adgang til sjø med tilhørende sjøtomt med nydelig utsikt over Karmsundet. Vi
tenker derfor at område egner seg veldig bra til boligbygging. Etter vår mening er det i tillegg
naturlig å se på utbygging av det foreslåtte område sammen med vårt område, fordi en større
utbygging vil gi mer hensiktsmessig utnyttelse av de flotte tomtene, og vil bevare helheten i
området.
Familiens tomter må også sees i naturlig sammenheng med Bygnes Hageby, slik det opprinnelig
var ment å være i henhold til vår fars/onkels velmente intensjon og ivaretagelse av familiens
interesser da tomtene ble arvet til boligformål, men som i 2015 ble omregulert til LNFR og
friområde. Det er dermed vårt sterke ønske og forventning at vi blir lyttet til, slik at det i
2

reguleringsplanen legges opp til en kjørbar vei på 6 meter til våre tomter. Da vil vår familie få
muligheten til å utnytte område til boligformål, som var avtalen mellom vår far/onkel og Odd
Hansen i sin tid. Hvis ikke dette skjer, kan vårt tomteareal i realiteten bli innesperret for videre
utbygging. Vi ser fram til å høre fra dere.
Mvh for grunneierne,
Tone Margrete Dale, Hild Kirsten Damm, Liv Torgunn Hustvedt, Tore Bygnes, Peggy Kristin
Bygnes, Torill Meling og Agnes Bygnes Nygaard

Agnes Bygnes Nygaard
Kontaktpersoner:
Agnes B. Nygaard, e-post: agnes.nygaard@vlfk.no
Tone Margrete Dale, e-post: tonemargretedale@gmail.com
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Vedlegg 1 – til Merknader til planforslaget Bygnes hageby – detaljregulering 3049
Oversikt over areal for eiendommene Gnr 102, bnr 20, bnr 46, bnr 47
-

Gnr 102, bnr 46

-

Gnr 102, bnr 20

-

Gnr 102, bnr 47
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Vedlegg 2 til Merknader til planforslaget Bygnes hageby – detaljregulering 3049

Karmøy kommune
Planavdelingen
Sendt pr mail
Bergen, 15.10. 2021

Søknad og innspill til Kommuneplan for Bygnesvågen fra Gnr. 102 bnr. 20, 46 og 47
Vi viser til brev fra Karmøy kommune 1. oktober 2020 til eierne av Gnr. 102 bnr. 20, 46 og 47 om
revisjon av Kommuneplanen for blant annet Bygnesvågen med start i 2021. Vi vil med dette gi
innspill til revisjon av Kommuneplanen, slik at våre eiendommer tilbakeføres til Boligformål som
arealformål slik det var frem til 2015.
I 2015 ble arealformålet for våre tomter endret fra boligformål, se kommuneplan frem til 2015 for
Gnr 102, bnr 46, bnr 20 og bnr 47:

Etter dagens kommuneplan er en mindre del av den ene tomten gnr. 102, bnr. 46 fremdeles
regulert til boligformål (se utsnitt av dagens kommuneplan for gnr. 102, bnr 46).
Ved endringen i 2015 ble vi ikke varslet direkte om forslaget til omregulering fra boligformål til
LNFR og friområde, selv om vi er eier av en stor eiendom i Bygnesvågen. Dette medførte store
negative omlegginger for oss. I brev fra 1. oktober 2020 fra Karmøy kommune ble det først klart for
oss at større deler av eiendommene våre ble omregulert i 2015 til LNFR og friområde. Som følge
av at vi ikke ble direkte varslet i 2015, ble kommuneplanen vedtatt i 2015 uten våre innspill. Vi
mener kommunen burde foretatt en mer grundig vurdering av hva som er hensiktsmessig bruk av
areal i Bygnesvågen i 2015 og i tillegg ha varslet oss. Ved revisjonen av kommuneplanen som
starter senere i år, ønsker vi at kommuneplanen omreguleres tilbake til boligformål og at
kommunen imøtekommer våre innspill til endring av kommuneplanen.
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Vi mener blant annet følgende argumenter støtter vårt syn om at våre eiendommer må tilbakeføres
til boligformål ved forestående revisjonen av kommuneplan:
•

Da vår far/onkel Per Bygnes solgte eiendommen som i dag er Bygnes Hageby (1974), var
det i samarbeid med kjøper Odd Hansen en avtale om å knytte disse til en videre
utbygging av våre tomter ved Klossteinvegen da hele området var regulert til
boligutbygging. På den måten er det også naturlig i dag å se den planlagte utbyggingen av
nabotomten med vårt område, fordi en større utbygging vil gi mer hensiktsmessig
utnyttelse av tomtene, og vil bevare helheten i området. Området egner seg derfor godt
som et sammenhengende boligområde.

•

Våre tomter er noen av Karmøys mest attraktive boligtomter med nærhet til skoler,
bysentrum i Kopervik med butikker, helsetilbud og kultur, og i tillegg har tomtene adgang
til sjø med tilhørende sjøtomt og fin utsikt over Karmsundet. Område har veldig god
beliggenhet i forhold til arbeidsplasser, skoletilbud og offentlige tilbud.

•

Ved utarbeidelse av en kommuneplan må det tas utgangspunkt i at det skal skje en samlet
vurdering for tomteeiere i område. Vi som familie opplever at vi er fratatt
utnyttelsesmuligheter når eiendommen i det vesentlige legges ut til friområde og LNFR,
mens naboområder får utnytte tomtene sine til boligutbygging og næring. Dersom dette
dreier seg om behov for en grønn buffer mot industriområdet, så burde dette vært tatt
høyde for den gangen industriområdets størrelse ble definert. Avslutningsvis må vi få
presisere at vi finner det urimelig at grunneiernes interesser på nabotomtene som nå skal
bygges ut til boligformål, er ivaretatt til forskjell fra vår families interesser i og med kun vårt
område har blitt omregulert.

Det bes om at Gnr. 102 bnr. 20, 46 og 47 tilbakeføres til boligformål slik det var før 2015.
Med vennlig hilsen for grunneierne av gnr. 102 bnr. 20, 46 og 47

Tone Margrete Dale, Hild Kirsten Damm, Liv Torgunn Hustvedt, Tore Bygnes, Peggy Kristin
Bygnes, Torill Meling og Agnes Bygnes Nygaard

Agnes Bygnes Nygaard
Kontaktpersoner:
Agnes B. Nygaard, e-post: agnes.nygaard@vlfk.no
Tone Margrete Dale, e-post: tonemargretedale@gmail.com
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