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Behandling av høringsinnspill
Kommuneplanens samfunnsdel 20212030
Karmøy kommune har opplevd et stort engasjement i høringsperioden, noe som er svært positivt.
Samfunnsdelen legger føringer for den langsiktige utviklingen av kommunen og det er viktig at innbyggerne
engasjerer seg. Innspillene er mange og til dels omfattende. Naturlig nok fokuseres det på ulike aspekter av
planen, samtidig som det er noen team som går igjen. Derfor har rådmannen oppsummert og vurdert noen
generelle tema.
Samtlige av dem som har latt seg høre kan derfor først lese de generelle oppsummeringene og
vurderingene. Hvert enkelt innspill har vært behandlet, men i de tilfeller innspill er helt eller delvis
sammenfallende blir det referert til rådmannens vurdering av lignende innspill eller til de generelle
oppsummeringene og vurderingene.
En viktig merknad til behandlingen av innspill: Dette var en høringsrunde for kommuneplanens samfunnsdel
og ikke kommuneplanens arealdel. Rådmannen registrerer at flere har sendt inn konkrete arealinnspill.
Disse er ikke behandlet, og vil heller ikke bli videreført over i arbeidet med arealdelen. Rådmannen vil
oppfordre alle som har arealinnspill til å sende dem inn til rett plan når den tid kommer.
Alle innspill er oppsummert for å gi et samlet og lesbart dokument. I en oppsummering av nesten 700 sider
med innspill er det uunngåelig at noen av nyansene er redusert i prosessen, selv om det er tilstrebet en så
ryddig og representativ oppsummering som mulig. For et mest mulig korrekt inntrykk anbefales det derfor å
lese de aktuelle innspill i sin helhet. Alle innspillene er også vedlagt saken.

Generell oppsummering og vurdering av utvalgte tema
Tema 1 – Arealstrategi og styring av vekstkraft:
Oppsummering:
I all hovedsak omhandler innspillene kommentarer til arealstrategien. Ganske mange innspill ønsker ingen
forandring i arealpolitikken og da særlig i forhold til boligvekst: flere innspill trekker frem at det ikke er ønskelig
at kommunen forsøker å styre den fremtidige veksten til byene og de prioriterte tettstedene. Flere løfter frem
at folk må kunne få bo der de ønsker. Det argumenteres for at de ønsker å ha det som i dag. Det vises til blant
annet til behovet for at unge skal kunne flytte hjem å bygge seg hus, rekrutering til skole og fritidsaktiviteter.
Forslag til ny arealstrategi har vært forstått dithen at den ville kunne føre til en avvikling av bygdene. Det
reageres på at kommunens byer prioriteres fremfor bygdene og omland. Mange oppfatter arealstrategien som
en prioritering av både fremtidig vekst og budsjettmidler, i favør av byene. Noen innspill oppfatter det også slik
at kommunen ønsker å bestemme hvor man skal kunne bosette seg.
Rådmannens vurdering av innspill:
For å ta det siste først, så er arealstrategien et overordnet prinsipp som gir føringer til arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel vil til slutt bestå av vedtatte bestemmelser,
retningslinjer og plankart, som legger de juridiske rammene for fremtidig arealbruk i kommunen, for eksempel
hvor man skal kunne planlegge og bygge boligområder. Arealdelen og reguleringsplaner sier kun hva som er
tillatt av nye tiltak, og ikke et påbud av noe slag, ei heller har endrede rammer for hva som er tillatt
tilbakevirkende kraft for eksisterende tiltak.
Når det gjelder prioritering av midler var det aldri slik at arealstrategien la føringer for at 75% budsjettmidlene
skulle brukes i de tre byene, den oppfattelsen beror på en misforståelse. Den prosentvise fordelingen ble kun
brukt om fordelingen av nye boliger.
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Rådmannen ser likevel at første utkast til samfunnsdel i for liten grad løftet frem de flotte kvalitetene som
bygda representerer. Dette er justert for i planforslaget som ligger til behandling.
Videre er det sånn at arealstrategien, med prosentvis fordeling mellom byer og tettsteder, ble lest for
bokstavelig. Rådmannen forsøkte i første utkast, og forsøker i det aktuelle planforslaget, å vise både hensikten
og funksjonen til en arealstrategi, men samtidig ønsker rådmannen å være åpen om den begrensede effekten
den har. Ja, den skal bidra til en langsiktig endring, men gitt at kommunen har så store arealer som allerede er
detaljregulert og godkjent for boligbygging, som mest sannsynlig blir med over i neste arealdel, vil den likevel
ha en begrenset effekt. Slik rådmannen vurderer det betyr arealbruk noe for samfunnsutviklingen. Når det skal
lages en strategi for utviklingen av Karmøy, vurderes samfunnet under ett – og heri ligger noe av utfordringen.
Mange innspill omhandler avsenderen sitt eget lokalmiljø, og ikke kommunen som helhet. Rådmannens har til
hensikt å legge frem et planforslag som på best mulig vis ivaretar utviklingen av kommunen samlet sett. Å
prioritere alt er det samme som ikke å prioritere noe som helst. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret
for å sikre en bærekraftig utvikling av samfunnet. Plan og bygningslovens formålsparagraf (PBL § 1.1) sier at:
«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.»
Arealstrategien skal bidra til at det blir en god sammenheng mellom målene i samfunnsdelen og
kommuneplanens arealdel. Det mye mer som kunne vært sagt, i forhold til ønsket om å ikke bryte med den
tradisjonen man har hatt i Karmøy kommune, men rådmannen viser til både utredningene som følger
planforslaget og innholdet i samfunnsdelen for ytterligere forklaringer. Oppsummert krever nye mål nye
strategier.
Tema 2 – Satsing på Haugesund som regionsby:
Oppsummering:
I flere av innspillene etterlyses det større satsing på Haugesund som regionsenter, i den forstand at det bør
legges til rette for vekst i de delene av Karmøy som ligger nærmest Haugesund. Innspillene varierer litt i hva
som defineres som nært Haugesund. Den bredeste definisjonen er alt nord for Håvik, og den smaleste er
spesifikke områder på fastlandsdelen.
Et argument som flere legger frem er at det har vært en sterk vekst på fastlands-Karmøy de siste årene og at
området er attraktivt, særlig for tilflyttere. Noen av innspillene mener at tilbakeflyttere flytter gjerne til
hjembygden sin, men tilflyttere uten lokal tilknytning søker seg gjerne nærmere til regionsenteret. Å satse på
befolkningsvekst i områdene nær regionsenteret Haugesund sees av flere som en god måte å øke befolkningen
i kommunen, og da med særlig vekt på yngre i etableringsfasen, som kan motvirke eldrebølgen. Noen innspill
fremhever en konkurransesituasjon i regionen, der man frykter at fremtidig vekst vil uansett komme i og rundt
regionsenteret og at Karmøy kommune ikke vil få en andel av denne veksten dersom man ikke legger opp til
vekst nær Haugesund.
Det argumenteres i noen innspill med at det er lettere å få til en bærekraftig reisemiddelfordeling på
fastlandet, siden området i dag har et relativt sett bedre kollektivtilbud og henholdsvis korte avstander til
Haugesund sentrum, Norheim og Raglamyr.
Rådmannens vurdering av innspill:
Haugalandet er et felles bo- og arbeidsmarked, men det er samtidig et regionalt prosjekt at regionsenteret,
kommunesentrene og lokalsentrene skal styrkes og fortettes. En for stor vekst på fastlands-Karmøy, som er
utenfor regionsenteret, vil kunne bidra til å svekke Haugesund kommunes satsing på regionsenteret. Det
legges i arealstrategien til rette for vekst på Norheim, men det er hensiktsmessig at veksten ikke går på
bekostning av regionsenteret. Regionen og Karmøy er tjent med at regionsenteret styrkes.
Samtidig som Karmøy er tjent med et attraktivt regionsenter i Haugesund, ser man i arbeidet med
samfunnsdelen at satsing på byene og tettstedene gir god måloppnåelse for Karmøy kommune isolert sett.
Utfordringen har da vært å treffe den rette balansen for hvor man ønsker fremtidig vekst. Arealstrategien er et
resultat av denne balansen mellom hensyn.
Tema 3 – Kunnskapsgrunnlag
Oppsummert problemstilling:
Det er innspill som stiller spørsmål om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.
Rådmannens vurdering av innspill:
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Vedlagt samfunnsdelen finnes tre mulighetsstudier, en scenarioutredning og en levekårsundersøkelse. I tillegg
til disse er det viktig å fremheve at samfunnsdelen er utarbeidet i tverrfaglige grupper, hvor de ulike
deltakerne er bærere av nødvendig fagkunnskap og kjennskap til andre førende dokumenter, som for
eksempel kommunens næringsplan, skolebruksplan, oversiktsdokumentet for folkehelse med mer. Når det har
vært stilt spørsmål om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, retter den kritikken seg i hovedsak mot Asplan
Viak og Scenarioutredningen. Det har vært fremholdt at det å belage seg på SSB sin middelframskrivning, er for
passivt. Til det vil rådmannen understreke at selv om SSB sine framskrivinger har avvik fra år til år, så er det en
omforent oppfattelse at disse tallene er de beste vi har for å predikere befolkningsutviklingen. Samtidig må det
understrekes at den moderate forventede befolkningsframskrivingen ikke står i veien for ambisjoner ut over
dette. Videre er det utrykt en skepsis til at kommunen i for liten grad har analysert hvor veksten har vært i den
siste tiårs-perioden. Det argumenteres for at analysen heller skulle lagt lokale tall for befolkningsutvikling til
grunn som en indikator for hvor den fremtidige veksten burde komme. Til det ønsker rådmannen å
understreke at arealstrategien skal være målstyrt, og ikke begrenset av hvor veksten historisk har vært.
Kommunen er godt kjent med hvor det har vært etablert nye boliger i kommunen. Samtidig skal fremtidig
arealbruk i størst mulig grad støtte opp om sannsynlig måloppnåelse. Videre har det vært påpekt at det er små
forskjeller mellom de ulike scenarioene. Dette er rapporten åpen om og bruken av indikatorer er redegjort for.
Når framskrivningstallene er såpass moderate, blir nødvendigvis effekten også moderat. Likevel konkluderer
rapporten med at det går an å si at det er en langt større mulighet for måloppnåelse om en velger å styre
vekstkraften mot byene og begrense konsekvensene av en fortsatt spredt arealbruk. Oppsummert så har
rådmannen vurdert kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig, nyttig og relevant.
Team 4 - Næringsutvikling Oppsummert problemstilling:
Det har vært etterlyst et tydeligere fokus på industri og næringsutvikling, både i forhold til fremtidig kapasitet
og lokalisering av næringsarealer.
Rådmannens vurdering av innspill:
Dette har rådmannen nå omtalt på følgende vis i det reviderte planforslaget: “Næringsutvikling er mer enn
detaljhandel og kontorarbeidsplasser. Karmøysamfunnet har en høy andel sysselsatte i industrien. Lokalisering
og dimensjonering av næringsarealer skal også støtte opp om de overordnede målene i samfunnsdelen. Derfor
skal det, i arbeid med rullering av arealdelen, gjøres en ABC-kartlegging for næringsområdene i kommunen.
Kartleggingen brukes for å planlegge og legge til rette for ”rett virksomhet på rett sted”, ut i fra en målsetning
om å minimere det samlede transportbehovet i en region, samtidig som at det legges til rette for et
konkurransedyktig næringsliv og gode vilkår for trafikkavvikling”.
Team 5 – Mobilitet og trafikksikkerhet
Oppsummert problemstilling:
Mange innspill omhandler ønske om trafikksikkerhetstiltak på spesifikke strekninger.
Rådmannens vurdering av innspill:
Samtidig som samfunnsdelen har mål om trygge lokalsamfunn, trygge skoleveier og prioritering av myke
trafikanter, så er samfunnsdelen et overordnet og strategisk planverktøy, hvor det ikke er tenkt å inkludere
konkrete tiltak. Etterfølgende planer og prosesser skal konkretisere målene i samfunnsdelen. På side 8 og 9 i
forslaget til kommuneplanens samfunnsdel gis det en beskrivelse av samfunnsdelens rolle i plansystemet og
sammenhengen mellom de ulike nivåene.
Team 6 – Hvor ønsker folk å bo?
Oppsummert problemstilling:
Et gjennomgående tema i innspillene er problemstillingen om hvordan man gjør kommunen og regionen til et
sted folk ønsker å bo. I mange innspill er det fremhevet som viktig at kommunen og regionen får flere
innbyggere, og da gjerne unge i etablererfasen, for å demme opp for eldrebølgen. Ofte er bakgrunnen for
dette er en bekymring for de samfunnsøkonomiske konsekvensene av eldrebølgen. Felles for mange av
innspillene er da spørsmålet om hva som kan gjøre kommunen til et bedre sted å bo.
Her gis det forskjellige svar i innspillene. Noen gir konkrete svar, som at man må kunne bygge seg et hus på en
tomt hvor man vil, og da gjerne i bygda en kommer fra, slik at en kommer nær familie. Andre peker på at
arbeidsplasser er den viktigste faktoren for å tiltrekke seg nye innbyggere. Andre igjen trekker frem viktigheten
av å bo nær urbane sentre og tjenestetilbud. Flere innspill byr ikke på konkrete svar, men ønsker at det
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utarbeides et kunnskapsgrunnlag som kan si noe om hva som gjør og kan i fremtiden gjøre at folk vil ønske å
bosette seg i kommunen og regionen.
Rådmannens vurdering av innspill:
Det er klart at dette temaet henger tett i sammen med flere av de andre temaene, men det er valgt å gi en
egen vurdering siden dette er et såpass sentralt tema som har fått mye oppmerksomhet.
Først til tanken om at et stort tilfang av ledige eneboligtomter er selve Svaret på hva som skal til for å tiltrekke
seg innflyttere og hjemflyttere. Dette har lenge vært situasjonen i Karmøy kommune, og vil fortsatt være
situasjonen etter rullering av kommuneplanens arealdel: I arbeidet med arealregnskap ser rådmannen at
kommunen har et stort overskudd av boligarealer, samtidig som folketallsveksten ikke har vært spesielt høy.
Når det er sagt har ikke kommunen et kunnskapsgrunnlag som gir et svar med to streker under på denne
komplekse problemstillingen. Det finnes forskning på temaet, men det er vanskelig å si med stor grad av
sikkerhet hva som vil være de viktigste faktorene som innvirker på noens valg om å flytte til kommunen
akkurat i den tidsperioden man går inn i, da viktigheten av faktorene vil endre seg over tid. Eksempelvis kan
tilgang til arbeid være en viktigere flyttefaktor i tider med høyere arbeidsledighet og det har vært tegn på at
pandemien førte til økt utflytting fra Oslo i 2020, såkalt koronaflytting.
Nye innbyggere vil også ha forskjellige bakgrunner som påvirker valget, slik som om man flytter tilbake til
hjembygda eller flytter hit fra en annen plass. Kanskje kan nærhet til familie være viktigste faktor for en
tilbakeflytter, og arbeid kan være viktigste faktor for en nyinnflytter. Hvor man bosetter seg i regionen, som er
et felles bo- og arbeidsmarked, vil også være betinget av flere faktorer, som f. eks. stedstilhørighet, nærhet til
familie, avstander til urbane sentre, pris på bolig, størrelse på bolig, boligtyper, avstand til arbeidsplass, sosial
infrastruktur, og mer. Det kan helt sikkert identifiseres en faktorsom er viktigere enn andre for valget om å
flytte til kommunen og regionen, men mest sannsynlig er det slik at flere faktorer er viktige. En faktor kan være
den viktigste, men flere faktorer spiller også inn: Man ønsker seg en arbeidsplass, man vil ha en god bolig i et
godt bomiljø, man vil at ungene skal ha gode barnehager og skoler, man vil ha gode fritidstilbud, man vil kunne
dra inn til byen, man vil bo i en kommune som har økonomien til eldreomsorg. Det må derfor legges til rette
for at alle disse områdene blir så gode som vi kan få til. Det er denne helheten som kommuneplanens
samfunnsdel kan bidra til å skape.
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Oppsummering og vurdering av innspill fra offentlige myndigheter
Offentlige myndigheter
Arkiv.nr
266 fylkesutv
alget

Oppsummering
• Fylkesutvalget vurderer at
planforslaget på en god måte tar
stilling til langsiktige
utfordringer og mål, og viser en
overordnet retning for
kommunens videre planlegging
og aktivitet i perioden.
Fylkesutvalget vil berømme
hovedgrepet i arealstrategien,
som gir tydelig signal om en
dreining bort fra en ekstensiv og
bilbasert arealutvikling.
Fylkesutvalget slutter seg til
fylkesrådmannens innspill til
planforslaget slik det framgår av
saksfremlegget.
•

•

•

•

•

•

Fylkesrådmannen vil fremheve
som positivt at
satsingsområdene i
planforslaget i store trekk
sammenfaller med
prioriteringene
fylkeskommunen har gjort i
Utviklingsplan for Rogaland
2021-2024.
Fylkesrådmannen oppfordrer
kommunen til å lage målbare
indikatorer for de ulike
delmålene slik at det blir mulig å
vurdere måloppnåelse i planen
på en systematisk måte.
Planforslaget bør suppleres
med en beskrivelse av
medvirkningsopplegget og
resultater fra dette.
Fylkesrådmannen anbefaler at
fokus på utjevning av
geografiske forskjeller styrkes
videre, også i andre
styringsdokument innenfor
folkehelseområdet.
Kommunen bør vurdere å vise
en tydeligere prioritering i
delmålene på
folkehelseområdet når det
gjelder hvilke utfordringer som
skal vektlegges.
Fylkesrådmannen vil oppfordre

Vurdering
• Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Dette er ivaretatt av PBL
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•

•

•

•

•

•

•

•

kommunen til å forankre sitt
arbeid med universell utforming
enda tydeligere i
samfunnsdelen.
Fylkesrådmannen oppfordrer
kommunen til å inkludere sin
satsing på kulturarv tydeligere i
planforslaget
Fylkesrådmannen vil oppfordre
kommunen til å bruke
samfunnsdelen og
arealstrategien til å drøfte noen
av målkonfliktene som kan
oppstå i sammenheng med
grønn omstilling, og å
tydeliggjøre sine prioriteringer
inn mot arbeidet med
arealdelen.
Fylkesrådmannen anbefaler at
det settes konkrete
målsetninger for klimagasskutt
innenfor planens tiltenkte
virketid, som minst samsvarer
med den nasjonale målsetninger
om 50-55 % reduksjon i
klimagassutslipp innen 2030.
Fylkesrådmannen vil berømme
arealstrategiens hovedgrep, som
gir et tydelig signal om en
dreining bort fra en ekstensiv og
bilbasert arealutvikling og
bygger opp om sentrale
målsetninger og strategier i
Regionalplan for Haugalandet.
Fylkesrådmannen anbefaler at
arealstrategiens føring om
fordeling av boligvekst
omformuleres fra «kan» til
«skal».
Fylkesrådmannen vil oppfordre
kommunen til å ta i bruk
arealregnskap i arbeidet med
kommuneplanens arealdel, og å
forankre sine målsettinger
knyttet til arealforbruk i
arealstrategien.
Fylkesrådmannen anbefaler
kommunen å inkludere
målsetninger knyttet til
samarbeid med
nabokommunene i byområdet
under satsingsområde
samarbeid.
Kommunen bør vurdere å
konkretisere arealstrategiens
føringer når det gjelder

•

Tas til orientering.

•

Dette er naturlig i det videre arbeidet med
planprogrammet for arealdelen. Videre er
det klargjort at arealer til boligformål ikke
skal gå ut over natur- og landbruksverdier

•

Dette tas til etterretning

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Kommunen er pilotkommune og er i gang
med å videreutvikle det arealregnskapet
som allerede er brukt i arbeidet med
arealstrategien.

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til etterretning
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•

176 Statsforv
alteren

•

•

•

•

Norheimsområdet.
Fylkesrådmannen anbefaler at
tekstdelen til arealstrategien
bearbeides for å tydeliggjøre de
viktigste føringene.
De kommenterer at kommunen
har utarbeidet et oversiktlig
dokument som tydelig er knyttet
opp mot FN sine bærekraftsmål.
Det er positivt at
arealstrategiens hovedgrep gir
et tydelig signal om en dreining
bort fra en spredt og bilbasert
arealutvikling og som støtter
opp om en samordnet bolig-,
areal og transportplanlegging.
Dette har også har positive
virkninger for natur, klima og
samfunnssikkerhet
De savner derimot tydeligere
føringer for hvordan de
prioriterte satsingsområdene
konkret skal følges opp for å nå
målene satt i samfunnsdelen.
Konkretisering av tiltak kunne
også vært gjort i en større grad i
arealstrategien for å styrke
koblingen mellom arealdelen og
samfunnsdelen. Det bør også
fremgå tydeligere av planen
hvordan satsingsområdene er
knyttet til kommunens
identifiserte og prioriterte
utfordringer, slik de er beskrevet
i planstrategien.
For at målsetningene i
samfunnsdelen skal få god
forankring og kobling mellom
mål og tiltak, råder vi
kommunen til å gi klarere
føringer for økonomiplanen og
hvordan kommunen kan nå de
ulike målene innenfor hvert
satsingsområde.
Samfunnsdelen og
arealstrategien fremstår som
tydelige, forankret i viktige
overordnede prinsipper for
samfunns- og
arealplanleggingen og danner et
godt utgangspunkt for
kommende revisjoner av
arealdelen. Ved å følge opp
disse satsingsområdene og
målsettingene vil
kommuneplanen sannsynligvis

•

Kommunen tar innspill til orientering

•

Kommunen tar innspill til orientering.
Kommunen har et bevisst forhold til grad
av konkretisering og ønsker å holde
dokumentet på et slikt overordnet nivå.

•

Karmøy kommune skal ha en helhetlig
tilnærming til den strategiske styringen av
kommunen. Samfunnsdelen skal følges
opp og operasjonaliseres på alle nivå også i handlingsdelen.

•

Kommunen tar innspillet til orientering.
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•

•

•

•

•

styrkes som styringsverktøy,
blant annet med mindre
dispensasjonssaker som i sum
og over tid har utfordret
hensynet knyttet til landbruk og
jordvern, strandsone mm. på
Karmøy. Arealstrategien bryter
også med tidligere
kommuneplans mer spredte
utbyggingsmønster og bilbaserte
arealutvikling
Arealbruksendringer er den
største trusselen for
naturmangfoldet. Dette er også
understreket i lanseringen av
Norsk Rødliste 2021, som viser
at ni av ti trua arter påvirkes
negativt av menneskelige
arealendringer. Siden
arealstrategien er bindeleddet
mellom samfunnsdelen og
arealdelen, burde dette vært
omtalt i arealstrategien
Avklaring av arealbruk i
strandsonen skal som
hovedregel skje gjennom
kommuneplanens samfunns- og
arealdel. Vi råder kommunen til
at dette temaet omtales i
arealstrategien, slik at
forvaltning av strandsonen
gjøres i et helhetlig og langsiktig
perspektiv, i tråd med føringer
gitt i Statlige planretningslinjer
for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen.
Nye arealinnspill bør ikke skje i
områder uten tilstrekkelig
avløpskapasitet. Dette bør også
inngå i arealstrategien.

Et konkret jordvernmål bør også
innarbeides i samfunnsdelen slik
at det får en best mulig
forankring og for å sikre at det
blir lagt til grunn ved revisjon av
arealdelen. Det er også viktig å
legge til rette for at videre aktivt
jordbruk i kommunen kommer
til uttrykk i samfunnsdel og
arealstrategi.
I samfunnsdelen er det
langsiktige mål og strategier
som er vektlagt mest. Gjennom
valg av utviklingsscenario vil

•

Innrettingen av planen hensyntar
forholdet mellom arealbruk og
naturmangfold – dette følges opp
gjennom mål og arealstrategi.

•

Kommunen har gjort kartlegging og
simuleringer av havnivåstigning funksjonell strandsone inngår i rullering av
kommuneplanens arealdel.

•

Tas til orientering

•

Kommunen har mener dette er ivaretatt i
målformulering som sier at vi ikke skal
bygge ned matjord

•

Tas til orientering
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kommunen legge opp til en mer
kompakt stedsutvikling. Det er
på mange vis positivt for
samfunnssikkerheten, og for
klima og miljø. Ulempen med et
så overordnet plandokument er
at konkrete arealdisponeringer
kommer inn sent i prosessen og
gjør det utfordrende å ivareta
helhet og sammenhenger i
arealplanleggingen.
•

•

•

•

•

175
267

•

Statsforvalter trekker frem en rekke tema
som vil bli medtatt i arbeidet med
kommune-ROS. Slik kommunen vurderer
det har samfunnsdelen gjort de
nødvendige prioriteringene og satt mål
som ivaretar at kommunen holder et høyt
fokus på disse.

•

Kommunen rullerer i disse dager klima og
energiplan

•

Kommunen tar innspillet til orientering

•

Tas til etterretning. Kommunen vurderer
at det er et godt samsvar mellom
oversiktsdokumentet for folkehelse og
samfunnsdelen. Justert versjon klargjør
dette

•

Kommunen sin visjon om å være en
inkluderende kommune er
gjennomgripende i alle
satsningsområdene. Boligpolitikk er et av
flere virkemidler som vil bli brukt for å
støtte opp om hoved- og delmål i planen

•

Innspill om beredskap tas til orientering.

•

Tas til orientering

Generell oppfordring om å påse
at kommunen utarbeider
kommune-ROS for nødvendige
tema

Siden Karmøy ikke har en
gjeldende klima- og energiplan,
bør dette innarbeides i
kommuneplan.

For å lykkes vil et tett og godt
samarbeid med andre
kommuner, og spesielt
kommunene på Haugalandet,
være avgjørende. Vi foreslår
derfor at gode arenaer for
samskaping med andre
kommuner gis et eget delmål.
Forventer at samfunnsdelen på
en tydeligere måte viser
hvordan oversiktsdokumentet
for folkehelse inngår i den
langsiktige strategien.
Forventer at planen fokuserer
på boligsosial politikk

•

Beredskap og erfaringer fra
pandemien bør omtales i
samfunnsdelen.

•

Av de mange utfordringene
kommunen skal håndtere er en
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Haugesu
nd
kommun
e

•

94
Fiskeridir
ektoratet

av de viktigste å fremme
bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner. Dette
blir stadig mer krevende, da vi
lever i en tid der FNs
generalsekretær sier at nå er det
«kode rød» for menneskeheten.
Det krever at kommunene
omstiller seg og tilpasser seg en
annen fremtid enn tidligere.
Karmøy kommunes forslag til ny
samfunnsdel gir et sterkt
inntrykk av å ville snu
nåværende utviklingsretning og
gi kommunen en ny visjon med
bærekraftige målsettinger
Det er en god strategi at
fremtidig boligutvikling på
fastlands-Karmøy prioriteres på
Norheim.

•

Det er også en god strategi at
fremtidig besøksintensiv handel
og service, og arealintensiv
næring ikke prioriteres på
Norheim, men forbeholdes
byene. Kontoretableringer og
opplevelsestilbud for rekreasjon
i næringsområder undergraver
en bærekraftig utvikling.

•

Formannskapet vil trekke fram
at det er positivt at Karmøy
kommune i sitt planforslag
knytter seg tettere til de
føringene som er gitt gjennom
fylkesdelplan for areal- og
transport på Haugalandet. Et
godt sammarbeid om felles mål
og rammer for utviklingen av vår
region vil styrke oss alle.
Ser ut som en grei plan
Viser til innspill fra
oppstarsvarsel
Ser frem til å bidra med
arealdelen
Fornøyd med målsettingene om
å forhindre og i betydelig grad
redusere alle former for
havforurensning og oppnå
sunne og produktive
økosystemer i havet og langs
kysten samt ivareta det
økologiske mangfoldet i sjø.
Støtter målsetting om å hindre

•
•
•
•

•

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

Innspillet tas til orientering.
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•

55 - SVV

•

•

•

•

24 –
direktora
t for
mineralf
orvaltnin
g

•

nedbygging av produktiv
matjord, og redusere
ødeleggelsene av habitater for
truede arter, viktige naturtyper
og stanse tap av biologisk
mangfold samt bevare og
gjenopprette effektive
økosystemtjenester fra myr og
ferskvannsbaserte økosystemer.
Anbefaler større fokus på
ivaretakelse også av sjøarealer
mht. viktige fiskeområder og det
marine naturmangfoldet. F.eks.
er tilgang til fiske- og høstefelt
«urørt» av andre interesser like
viktig som jordvern, bevaring av
gyte-, beite- og
oppvekstområder/-plasser sikrer
biologisk mangfold, og tare og
ålegras lagrer store mengder
karbon.
Det er positivt at
kommuneplanens samfunnsdel
legger vekt på bærekraftig
utvikling, samt å styrke
utviklingen i byene i tråd med
overordnede planer.
Sentralisering av bo- og
arbeidsplassene vil bidra til at en
kan tilrettelegge for god
kollektivdekning og trafikksikre
løsninger for myke trafikanter.
Vi kommer med faglig råd om at
samfunnsdelen også vektlegge
forbindelsene mellom byene og
tettstedene slik at man får en
overordnet strategi for hvordan
disse knyttes sammen.
Trafikksikkerhet bør komme mer
fram i samfunnsdelen da det gir
en overordnet føring for
trafikksikkerhetsarbeidet i
kommunen. Vi presiserer at
trafikksikkerhetsarbeidet, særlig
for myke trafikanter og barn,
også er viktig utenfor byene i de
tettbebygde strøkene.
DMF viser til uttalelser gitt til
varsel om oppstart av
kommuneplanens samfunnsdel
datert 26.06.2020, og uttalelse
gitt til planstrategi datert
19.03.2020, der vi blant annet
oppfordret Karmøy kommune til
å vurdere behov for mineralske
ressurser på kort og lang sikt. Vi

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering
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20
Kystverk
et

•

kan ikke se at Karmøy kommune
har foretatt en slik vurdering.
DMF har ingen ytterligere
merknader til høring og offentlig
ettersyn av kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2030 for
Karmøy kommune.
Tilrettelegging for sjøtransport
og overføring av godstransport
fra vei til sjø og bane står
sentralt i norsk
transportpolitikk. Å flytte
godstransport fra vei til sjø kan
bidra til blant annet reduserte
klimautslipp, mindre slitasje på
veiene og bedre sikkerhet og
kapasitet på veinettet.
Sjøtransport og havnefasiliteter
er også av stor betydning for
både lokal og regional
næringsvirksomhet. Vi
oppfordrer Karmøy kommune til
å ha fokus på tilrettelegging for
sjøtransport og effektive havner
i sitt planarbeid.

Tas til orientering.

Side 12 av 62

Dato: 10.03.2022

Oppsummering og vurdering av innspill fra lag og organisasjoner

246 Bondela
get

Oppsummering
• Karmøy bondelag støtter den overordnede
visjonen i planen om å skape en bærekraftig og
inkluderende kommune.
• Støtter fokuset på å tenke globalt og handle
lokalt. Fremhever bøndenes bidrag til
sirkulærøkonomien og forventer at kommunen
øker fokuset på lokal matproduksjon
• Etterlyser et sterkere fokus på jordvern og
nedbygging av matjord

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering,
samfunnsdelen følger
opp fokus på jordvern
både gjennom egen
målformulering og
arealstrategi

•

Kommunen er eier av jordbruksjord – og BL
forventer at KK holder jord i hevd

•

Dette er omtalt med et
eget del-mål og
kommunen vurderer
hensynet som ivaretatt

•

Karmøy bondelag støtter prinsippet om å styre
veksten ved å konsentrere utbygging i
eksisterende sentra i kommunen.
Karmøy bondelag hevder at Karmøy kommune er
en av kommunene i landet med størst nedbygging
av matjord. De konstaterer at når overordnede
planer med stor prestisje kommer i konflikt med
natur, jordvern og naturmangfold, tillegges
naturmangfoldet, naturen og jordvernet liten
verdi.
Bondelaget hevder at det ikke er et stort behov
for å omdisponere mer arealer til næringsformål
enn de som alt er regulert/utbygd. Det
argumenteres for at kommunen bør vurdere å
omregulere noen deler av næringsarealer til LNFområder, da det ikke har vist seg behov for disse.
Folkehelse må være en naturlig del av
samfunnsplanleggingen der folk bor og møtes.
Vi må utvikle et inkluderende helsefremmende
samfunn, og viktig å spille på lag med frivillige
organisasjoner / idrettslag. Dugnadsinnsatsen ute
i idrettslagene i Karmøy gull verdt.
Etablering av turveier må gå raskere i hele
kommunen.
Menn i helse er et nasjonalt program der blant
annet kommunene er samarbeidspartnere.
Prosjektet blir sett på som en av de mest
vellykkede satsingene på rekruttering av menn til
helsesektoren. Karmøy kommune må fortsatt
gjøre sitt ved å bevilge midler til fleksible
lærlingeplasser for den enkelte deltaker.
Karmøy kommune må legge til rette for at lokale

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

•

260
Karmøy
Senterp
arti

Vurdering
•
Tas til orientering

•
•

•
•

•

Side 13 av 62

•

Tas til orientering.
Kommunen vil i arbeidet
med rullering av arealdel
vurdere behovet og
lokalisering av
næringsareal.
Se generelle vurderinger av
berørte tema som arealstrategi
innledningsvis i dette dokumentet.
Øvrige momenter tas til
orientering.
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•
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

259 –
Destinas
jon
Haugesu
nd &
Haugala
ndet
Nærings
forening
en
Haugala
ndet
255 –
Veldetu
n
Velforen
ing

•

•

foretak kan konkurrere i anbudskonkurranser.
Kommunen må tilby næringstomter, med minst
mulig belastning på natur- og landbruksarealer.
Arealer langs Karmsundet er fortsatt viktig for
verdiskaping og må ikke bygges ned med boliger
Kan ikke støtte arealstrategi med maks. 25% av
framtidig boligbygging byene. Støtter naturlig
fortetting av byene. Viktig å sette av plass til
grønne lunger.
Sentrumsboliger må tilpasses en kjøpergruppe –
eldre kan flytte inn til byene og frigjøre eneboliger
som kan tas i bruk av unge.
Forretning og kontor er positivt for byene
Alle lokalsamfunn må få sin naturlige del av
befolkningsveksten i Karmøy. Det sikrer nytte av
eksisterende kvaliteter og fremtidige muligheter.
Gir også grunnlag for nærbutikken og kortreist
handel
Kommunen må engasjere seg for et bedre
kollektivtilbud
Man må i større grad enn i dag ivareta de store
sammenhengende landbruk, natur og
friluftsområdene i Karmøy.
I arealdelen bør det legges inn «kjerneområde
landbruk» som et begrep for å verne
landbruksinteressene mot utbygging.
Det må være størst mulig involvering av
innbyggerne.
Det må unngås en by mot bygd debatt: Bygdene
har bruk for fungerende byer, og byene har bruk
for bygder hvor det er liv i nærbutikken og hvor
lokalmiljøet har framtidstro
Høringsinnspillet gir uttrykk for at
samfunnsdelens arealstrategi må ta høyde for
pågående prosesser for attraksjoner som er
arealkrevende, samt for andre små og store
prosjekter som kan være arealkrevende
etableringer-som vil kunne ha vesentlig betydning
for utviklingen av regionens reiselivsnæring og de
positive effektene det vil kunne gi for annen
næring i form av aktivitet, vekst og verdiskaping.

De ønsker å rette en generell bekymring til
forhold til høringen av kommuneplanens
samfunnsdel. De er bekymret at dette vil få en
negativ konsekvens for alle områdene som ikke er
definert som byområder, og i særdeleshet
Veldetun og resten av Avaldsnesbygda. Viser til
nedgang i antall barn og unge i bygdene og er
redde for at idretten ikke kan stille med lag og
dette vil medføre mer kjøring til aktiviteter. De
ønsker ikke en planlagt nedbygging over tid av
Avaldsnesbygda og håper politikere og
administrasjon tenker seg grundig om.
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•

Tas til orientering.
Arealbehov behandles og
vurderes i arbeidet med
rullering av
kommuneplanens
arealdel

•

Tas til orientering – se
oppsummert vurdering av
generelle tema
Kommunen har registrert
bekymringene fra
bygdene og tettstedene.
Samfunnsdelen legger,
slik kommunen vurderer
det, ikke opp til en
planlagt nedbygging av
bygdene og tettstedene.
Karmøy kommune består

•

Dato: 10.03.2022

251 –
Vedavåg
en
bygdeut
valg

•

•

•

248 –
Haugala
nd

•

Vedavågen bygdeutvalg stiller seg meget skeptisk
til deler av forslaget til ny kommuneplan, dette
gjelder spesielt at de tre byene skal prioriteres på
bekostning av resten av kommunen. En av grunn
ene til at Karmøy har vært og fortsatt er en god
kommune å bo i for alle, er den linjen som i alle år
har vært fulgt med desentralisering.
Vi synes at det er veldig synd at innbyggerne i
kommunen nå nær mest skal tvinges inn mot de
tre «byene», og at rest en av kommunen skal seile
sin egen sjø.
Vi ber om at nevnte del av planen omarbeides, og
at ressursene blir fordelt i forhold til hvor
befolkningen er og hvor den enkelte har lys til å
bosette seg i framtiden
Betviler befolkningsframskrivingen fra SSB, ved å
vis til en høyere vekst per 3. kvartal 2020
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•

•

av flotte og initiativrike
bygder og tettsteder og
målene for
samfunnsutviklingen
gjelder for hele
karmøysamfunnet.
Arealstrategien strekker
seg ut over
kommuneplanperioden
og er en overordnet
utviklingsstrategi – som
forsøker å peke ut en
retning som gir mest og
best måloppnåelse. Den
skal ha effekt, og skal
ligge til grunn for rullering
av kommuneplanens
arealdel. Samtidig
representerer den ikke en
revolusjon, fordi det
finnes så store mengder
med regulert areal som
mest sannsynlig blir med
over i neste
kommuneplan.
Utfordringen til Karmøy
kommune, er ikke at vi
har lite areal avsatt til
bolig, men snarere at
fortsettelse av dagens
arealbruk kan stå veien
for god måloppnåelse.
Befolknings framskrivning
og endring i demografi
gjør at vi også må legge til
rette for en boligbygging
som speiler behovet i
samfunnet
Tas til orientering. Se
svar innspill 255

Variasjoner innenfor
enkeltår er ikke uvanlig.
At vekst per 3. kvartal er

Dato: 10.03.2022

Handels
park

høyere en prognosen
tilsier ikke at man kan
forvente samme
veksttakt i den aktuelle
perioden
•

De savner at det ikke er nevnt hvordan en skal
tiltrekke seg innbyggere med høyere utdanning,
da slik utdanning ikke tilbys i kommunen.

•

Kommunen skal jobbe
aktivt for at
karmøysamfunnet har
rett kompetansemiks.
Flere av delmålene er
rettet inn mot dette.

•

De hevder at dersom en utelater Kolnes, er det så
liten boligreserve på fastlandet at en vil gå tom
for boligtomter her etter om lag 4 år. De mener at
analysen fra Asplan Viak må gjøres på nytt fordi
den bygger på feil premisser.

•

Tas til orientering.
Arbeidet med arealdelen
skal følge opp målene fra
samfunnsdelen for å
sørge for at kommunen
har rett funksjon på rett
sted

•

For at Karmøy skal ha god økonomi i fremtiden
må den positive utviklingen på fastlandet
videreføres

•

Tas til orientering

•

De mener at samfunnsdelen ikke kan vedtas før
Veikartet 2021-2025 er fastsatt sommeren 2022

•

Tas til orientering

•

Kommunen bør sikre arealreserver for nytt
næringsareal utover ny kommuneplanperiode på
åtte år. Karmøy kommune bør avklare og avsette
områder for nydyrking i kommuneplanens
arealdel

•

Tas til orientering. Arbeid
med næringsareal er et
sentralt tema i rullering
av arealdelen.

•

De ønsker at det til neste behandling av
samfunnsdelen må utarbeides en samlet oversikt
over tilgjengelige næringsarealer i kommunen.
Denne må suppleres med en vurdering av
eksisterende infrastruktur og hvilke investeringer
som må eventuelt må gjøres for at arealene skal
bli tilgjengelige for etablering

•

Tas til orientering

•

De ber om at langsiktighet blir lagt til grunn både i
arealstrategien, og i den kommende arealdelen til
kommuneplanen

•

Tas til orientering

•

De forutsetter at det i ny kommuneplan ikke
kommer bestemmelser som overstyrer vedtatte
reguleringsplaner

•

Kommunen vil rullere
arealdelen i tråd med
plan og bygningsloven

•

Innspillet inneholder eller en rekke konkrete tema

•

Avsender oppfordres til å
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247 –
Byen vår
Kopervik

244
Sevland
Bygde
og
Fjellag

•

som er å regne som arealinnspill og kan løftes inn
i det arbeidet
De ytrer en skepsis til satsning på sykkel og
fokuserer på viktigheten av p-plasser: Poenget
vårt er at med vestlandsvær kombinert med ujevn
vegetasjon, så har vi lite tro på at mindre
trafikk/mindre p-plasser og mer sykkelbruk er
veien å gå på Karmøy.

•

la seg høre i arbeidet med
arealdelen.
Karmøy har en ambisjon
om å bli et nullutslippsamfunn og bærekraftig
mobilitet er et av
virkemiddelene. Arbeid
med en parkeringsstrategi vil bli en del av
rullering av
kommuneplan.

•

De ønsker el-billadere og utleie av el-sykler

•

Tas til orientering

•

De etterspør kommunens ansvar for å kunne påse
at skjemmende bebyggelse og forfall som
ødelegger de estetiske kvalitetene tas tak i. De
ønsker at kommunen skal jobbe sammen med
næringen for å fylle tomme lokaler i byene.

•

Kommunen kan i arbeid
med arealdelen vurdere
bruken av hensynssoner
for å adressere
utfordringen de peker på.
Kommunen ser
utfordringen med forfall
og tomme lokaler, derfor
har kommunen som
ambisjon å bygge videre
på stedsidentitet og vil
vurdere ulike verktøy for
dette i rullering av
arealdelen.

•

Argumenterer for at kulturhuset bør legges til
Kopervik

•

Tas til orientering

•

De forventer en samfunnsdel som høyt prioriterer
nye attraktive arbeidsplasser og næringsliv som
kan etableres relativt nært der folk bor.

•

Tas til orientering

•

Bygdelaget bygger, utvikler og vedlikeholder
turstier i Karmøymarka, og eier en del utmark.
Er skuffet over forslag til arealstrategi. Satsing på
byene vil strupe bygdene.
Kommunens attraktivitet vil reduseres. Hvem vil
bo i en kommune der man bare kan bygge i byene
og ikke i boligområder?
Karmøy er en bygdekommune, uten naturlig
utvikling av bygdene forsvinner kommunens
grunnlag
Vel og bra med en plan for sentrum, men ikke på
bekostning av resten av kommunen.
En attraktiv kommune forutsetter en attraktiv
samfunnsplan som inviterer til utvikling av
kommunen som den er
Arealstrategien må endre konsept til å bidra til

•
•

•

•
•

•
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Innspillet omhandler
arealstrategien og
boligattraktivitet – det vises til
generell vurdering av tema 1 og 5
innledningsvis i dette dokumentet.
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243 –
Hindera
ker og
Visnes
velforen
ing

238
Kolnes
utvikling
AS

•

videreutvikling av både byer og bygder.
Det er prisverdig at det legges vekt på utvikle
kommunen i samsvar med FNs bærekraftsmål.
Det er lagt opp til en grundig og ryddig prosess for
å skape deltagelse og engasjement med
samfunnsdelen av planen .

•

Tas til orientering

•

De trekker frem en analyse, fra 2013, som viser
en betydelig høyere forventet befolkningsvekst
enn tallene fra SSB og oppfordrer kommunen til å
jobbe for å ta en stor andel av fremtidig
befolkningsvekst

•

Tas til orientering

•

Viser til utviklingsmulighetene som kommer når
Rogfast står ferdig og fokuserer på å tiltrekke seg
unge og møte deres behov på boligmarkedet. Til
det foreslår de følgende: Karmøy har i
eksisterende arealplaner et potensiale for å
etablere 4 000 boliger med et dekar pr bolig.
Disse planene må videreføres og tilrettelegges slik
at de gir mulighet for en betydelig vekst i
befolkningen og prioriteres innarbeidet i
Samfunnsdelen for perioden 2021-2030

•

Tas til orientering

•
•

Tas til orientering

De trekker frem at det er viktig å imøtekomme
den kommendeeldrebølgen ved at det
tilrettelegges for at et antall mindre leiligheter
kan bygges i byer/tettsteder. Samtidig
understreker innspillet en at unge neppe vil bo i
blokk i byen, og at kommunen på tiltrekke seg
unge arbeidstakere.
•

•

Tas til orientering

Fremhever at næringsområder og boligområder
nært Haugesund er en viktig suksessfaktor
•

•

Tas til orientering

Oppsummering: Den nye kommuneplan må
bygge på den samme arealstrategi som de
foregående• Strategien «Byen som motor» er
ikke tilstrekkelig underbygget og må ikke vedtas•
Avaldsnes, Håvik , Kvalavåg, Visnes, Torvastad og
Fastlandssiden er attraktive etableringssteder for
unge innbyggere i etableringsfasen . Det må
tilrettelegges for nye boligområder i bygdene .
Forslaget til samfunnsdel har sett bort fra
regionalplanens senterstruktur og den regional
planstrategiens anbefaling av utvikling av både
byer og tettsteder i kommunene i Rogaland.

•

Hovedgrepet i ATP om å
styrevekstkraften dit hvor
den gir best
samfunnsnytte står ved
lag. Siden ATPen ble
utarbeidet, er forventet
befolkningsvekst enda
lavere, og sånn sett blir
det enda viktigere at
boligveksten i størst
mulig grad bidrar til
ønsket utvikling. Videre
har fokuset på å begrense

•

Side 18 av 62

Dato: 10.03.2022

nedbygging av natur og
myr fått et større fokus.
Arealstrategien til
samfunnsdelen
viderefører fokuset på
samordnet areal -og
transportplanlegging.
Høringsinnspillet hevder
at regional planstrategi
ser utvikling av tettsteder
med boligbygging og
tjenesteutvikling som
viktig. De sitatene som
det vises til omhandler
mindre sentrale
kommuner – og da kan
tettsteder ha noe av den
samme logikken som
større kommuner
anlegger for sine byer.
Det handler om
sentralisering og
tilrettelegging for folkeliv.
•

I utbeidingen av samfunnsdelen bygger en på et
foreliggende utkast til «interkommunal strategi
for prioritering av boligareal». Datagrunnlaget er
ikke kvalitetssikret, og inneholder både fakta- og
metodefeil. Strategien er heller ikke vedtatt
politisk i Karmøy.

•

Karmøy kommune
vurderer datagrunnlaget
som godt og tilstrekkelig
gjennomarbeidet av et
anerkjent konsulentfirma.
Når det vises til
interkommunal strategi
for prioritering av
boligareal – er dette et
pågående arbeid og
metodefeil er justert for.
Samfunnsdelen bygger
ikke på den
interkommunale
strategien, men er heller
ikke i motstrid med den.

•

Samfunnsdelen har sett bort fra utredningskrav
som er stilt i planprogrammet.

•

Samfunnsdelen har fulgt
planprogrammet og lagt
analysene til grunn. Når
det det trekkes frem at
det er motstrid mellom
levekårsundersøkelen og
satsningen på byene, må
det bero på en
misforståelse. Nettopp
fordi det er ulik
levekårsstandard ønsker
kommunen å utjevne
dette ved å særlig satse
der hvor utfordringene er
størst. Det stilles videre
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spørsmål ved om SSB sin
framskriving er detaljert
nok. Kommunen er godt
kjent med usikkerheten
ved bruk av
framskrivingstall – og
anser grunnlaget som
nyttig for
samfunnsplanleggingen.
At vi har hatt større og
mindre vekst i noen
områder er av mindre
betydning for det
aggregerte nivået.
•

De hevder at arealstrategien burde vært
konsekvensutredet

•

En arealstrategi er ikke
juridisk bindende, og det
er ikke krav om
konsekvensutredning.
Arealstrategien gir
føringer for rullering av
arealdelen, og det er
arealdelen som
konsekvensutredes.

•

Hevder at samfunnsdelen ser bort fra Regional
analyse og Veikart for Haugalandet

•

Slik kommunen vurderer
det er det støtter
samfunnsdelen opp om
intensjonene i veikart for
Haugalandet

•

Den anbefalte arealstrategien, «Byene som
motor», bygger i stor grad på kvalitative
vurderinger med uklare kriterier. Konklusjonen i
arealstrategien framstår som et bestillingsverk
som har som mål å bygge opp under en
konklusjon som er valgt på forhånd.

•

Arealstrategi: Rapporten
klargjør hvordan de ulike
kriteriene er brukt. Det
stemmer at forskjellene
mellom scenariene er
små på en del av
indikatorene, samtidig
argumenterer Asplan for
hvorfor det likevel går an
å trekke frem forskjeller
mellom de ulike
alternativene. Karmøy
kommune vurderer
rapporten til å være åpen
om metode og
usikkerhet. Når det vises
til tilgjengelig areal på
fastlandet, er det i
arealdelen at arealformål,
fortetting og
transformasjon vurderes
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•

•

•

•

Samfunnsdelen har ingen utredning av
befolkningsutvikling på detaljert nivå i Karmøy.
Den er så generell at den ikke fanger opp den
utviklingen som skjedd innenfor boligbygging og
befolkningsutvikling i kommunens mest
ekspansive område, fastlandsdelen av Karmøy.

Kolnesområdet forslås tatt ut som framtidig
utbyggingsområde. Dette er et godkjente
utbyggingsarealer som vil oppfylle regionens
behov som attraktivt og tiltrengt boligområde.
Undersøkelser viser at det oppfyller mange av de
kriteriene som gruppen av barnefamilier
etterspør, og som vil være grunnlaget for
framtidig vekst regionalt og i Karmøy kommune.
Sentrumsområdet legger også opp til etablering
av arbeidsplasser som da eventuelt utgår.
Kommuneplanens samfunnsdel omtaler
overhodet ikke mobilitet og pendling. Dette er
grunnlaget for en viktig og ønsket fleksibilitet i
arbeidsstyrken for å oppnå økonomisk vekst. 40%
av de sysselsatte i kommunen pendler ut av
Karmøy. Det synes derfor ubegripelig at ikke
temaet bærekraftig mobilitet er viet god plass i
forslaget.

Forslaget til samfunnsdel bryter radikalt med
tidligere veivalg. Det vil kraftig svekke tilliten til
kommunen i rollen som forutsigbar tilrettelegger,
samarbeidspartner og utviklingsaktør ovenfor
sine samarbeidspartnere
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•

Kommunen er godt kjent
med hvor
befolkningsveksten
historisk har vært.
Samfunnsdelen tar for
seg hvordan samfunnet
skal utvikles i fremtiden

•

Kolnes er et flott område
med mange kvaliteter.
Det vil fortsatt være rom
for utvikling.
Samfunnsdelen peker
likevel på at det er behov
for å snu hovedveksten
dit den gir størst
måloppnåelse

•

Mobilitet er ikke et
særskilt tema i planen,
men arealstrategien
legger nasjonale føringer
for samordnet areal- og
transportplanlegging til
grunn, samt at
kommunen har en
ambisjon om å prioritere
mye trafikanter foran
privatbilen. Videre jobbes
det for å bedre
forbindelsen til fastlandet
opp mot NTP og behovet
for ny Karmsund-bro.

•

Ny arealstrategi bryter
med tidligere tiders
idealer og legger til grunn
en bærekraftig utvikling.
Kommunen ønsker å
være en ansvarlig
samarbeidspartner som
styrer etter samfunnsmål
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232 –
Fjord
motorpa
rk

230 –
Visnes
båtforen
ing
226
KFUKKFUM
Torvasta
d

•

Mener at visjonen er god, men er avventende til
om den vil ha noen effekt

•

og støtter opp om
nasjonal politikk for
hvordan Norge som
nasjon skal nå
målsettingene i FNs
bærekraftsmål. Slik
kommunen vurderer det
ligger forutsigbarheten i
at samfunnet må
forvente endring om vi
sammen skal støtte opp
om en mer bærekraftig
utvikling av samfunnet.
Tas til orientering

•

Målene kritiseres for å være for høytflyvende – vil
ha klarere målformuleringer

•

Tas til orientering

•

Ønsker et tydeligere fokus på hvordan kommunen
skal rekruttere til vekstnæringene

•

Samfunnsdelen gir
overbyggingen og
konkretisering vil komme
i andre planer og
budsjetter. Det kan
nevnes at kommunens
egen næringsplan og det
interkommunale
veikartet detaljerer
hvordan kommunen kan
jobbe mer konkret med
dette.

•

Samfunnsplanen bør derfor være tydelig på
hvordan kommunen skal tilrettelegge for vekst og
attraktivitet framover – og legge til rette for et
variert fritidstilbud
Samme skriv som Visnes velforening 243

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Generelt inngir planforslaget et inntrykk av at det
ikke er rom for Karmøy i et bærekraftig globalt
samfunn –i alle tilfeller ikke slik Karmøy fremstår i
dag. Dagens levende bygder og desentraliserte
struktur skal «høstes ut», og gjennomtiden
erstattes av nærmere definerte, mer bærekraftige
«byområder»

•

Tas til orientering .Se
svar 255

•

Må utvikle kommunen sammen med og ikke på
tross av karmøysamfunnet

•

Samfunnsdelen følger
opp ambisjonen om å
utvikle samfunnet
sammen med
karmøysamfunnet

•

Ønsker å ta ned ambisjonsnivået for bærekraft
slik at man kan oppnå reel utvikling

•

Tas til orientering.
Karmøy kommune følger

•
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223 –
Åkraha
mn
vekst

217
Håvik
velforen
ing,
Vorre og
Austevik
velforen
ing,
Melands
bakken
velforen
ing

opp nasjonale
forventninger og egne
ambisjoner for en mer
bærekraftig kommune.
Tas til orientering

•

Er enig i fokuset på utviklingen av et bærekraftig
Karmøy

•

•

Savner en tydeligere satsning på å få unge tilbake,
behovet for folk med høyere utdanning

•

Tas til etterretning, dette
er nå omtalt i planen.

•

Trekker frem at kommunen har åpnet opp for
detaljhandel utenom byene og tettstedene –
viktig med rett funksjon på rett sted

•

Tas til orientering

•

Kommunen må ha en mer strategisk bruk av
næringsområdene og legge til rette for klynger

•

I arbeidet med arealdelen
vil det bli foretatt en ABCkartlegging som skal bidra
til at kommunen får rett
funksjon på rett sted.

•

Enige i behovet for å styrke byene, men
fremhever at det fortsatt må være mulig å bygge
eneboliger utenfor bystrøk.

•

Tas til orientering – se
også generelle
vurderinger
innledningsvis i dette
dokumentet.

•

Positive til ambisjonen om samskaping, men
opplever at det har blitt mindre
innbyggerinvolvering.

•

Tas til orientering.
Kommunen har høye
ambisjoner om
samskaping og
innbyggerinvolvering

•

Handel og kontorarbeidsplasser bør legges til
byene og Norheims området.
Ser at planen legger opp til at mesteparten av
forventet befolkningsvekst skal skje i byene
Håvik er en særdeles levekraftig bygd og
boområde, med viktig infrastruktur, aktivt
lokalmiljø og store arbeidsplasser i nærheten
Redd for at mangel på nybygging fører til
aldrende befolkning og hvilke konsekvenser dette
får for Håvik skole og andre tilbud. Dersom
grunnlaget for skole, barnehage og idrettshall blir
mindre, vil det føre til behov for økte
investeringer andre steder i kommunen og
medføre økt transportbehov med bil for de som
fortsatt bor i området. Det vil ikke være i samsvar
med foreslått samfunnsdel.
Det burde være like logisk å utvikle Håvik som
Skår/Øygarden, da kollektivforbindelsen er bedre
for Håvik og området ligger ikke så mye lengre fra
Kopervik enn Skår/Øygarden.

•

Tas til orientering

•
•

•

•
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Innspillet omhandler
arealstrategien og
boligattraktivitet – det vises til
generelle vurderinger for tema 1
og 5.
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•

216 –
innspill
fra
Torvasta
d
idrettsla
g

211 –
Kobberv
erkets
venner
204
Langåke
r forum

Kommunen bør gjøre det så attraktivt å bo i
Karmøy at veksten blir bedre enn prognosene, og
da må det spilles på Karmøys egenart, dvs bo
landlig og ikke i by. De som vil bo i by flytter
gjerne til større byer.
• Skjønner målet om å bidra til bærekraftsmålene,
men må ikke bygge ned kommunen og dens
lokalmiljøer. Håvik står i en særstilling og det bør
satses på utvikling her for å styrke kommunen og
bidra til måloppnåelse.
• Idrettslaget understreker at for å opprettholde
tilbudene i bygda er det viktig at bygda
videreutvikles, og at kommunen legger til rette
for en viss fornying av boligmassen, forbedrer
gang -og sykkelveier slik at barn og ungdom kan
ferdes trygt til skole og fritidsaktiviteter. Det er
viktig at kommunen har en plan for
befolkningsutviklingen på Torvastad, slik at antall
elever i skolene opprettholdes. Dermed kan også
idrettslaget opprettholde og videreutvikle sitt
tilbud til bygdas befolkning
Se oppsummering av identisk innspill nr. 212.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Tas til orientering. Se svar
til 255

Se innspill 212.

Ønsker at planforslaget bearbeides for å gi rom
for utvikling for hele kommunen, ikke bare byene.
Karmøys styrke er romslige forhold og bosteder i
periferien. Hva blir gjort for å tiltrekke
nyetableringer og unge til å bo i bygdene?
Ønsker at planen ikke har for rigide føringer for
arealbruk og at det samlede areal for utvikling
ikke reduseres i området forumet representerer,
men at det kan sees på omfordeling av areal
innenfor rammen.

•

•

Samfunnsdelen tar ikke
stilling til konkret
arealbruk. Føringene fra
samfunnsplanen skal
konkretiseres i arealdelen

Urbanisering vil føre til fraflytting fordi andre
nabokommuner vil fortsatt tilby muligheten for å
bo utenfor byer.
Karmøy er ikke et bysamfunn
Har opplevd vekst i området
FNs bærekraftsmål forutsetter ikke sentralisering
Det er mulig å drive sunne næringer sørvest på
Karmøy, det er flere lokale eksempler på det.
Pandemien fikk flere til å bo utenfor byene, noe
som har ført til flere bedrifter. Teknologiske
fremskritt og infrastruktur gir oss muligheten for
å jobbe desentralisert, noe som bygger opp om et
desentralisert bebyggelsesmønster.
Det må investeres i vegnett for å få ned reisetider
og muliggjøre spredt bebyggelse
Ferkingstad har hatt omsetningsvekst 2016-2022
Kan ha levende bygder og byer

•

Se generell vurdering av
tema 1 og 5.

•
•
•
•

Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering

•

Tas til orientering

•
•

Trivsel og frihet på bygda er befriende og viktig
for det psykososiale perspektivet

•

Tas til orientering
Se generell vurdering
tema 1.
Tas til orientering
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•

Se generell vurdering
tema 1.
Se generell vurdering av
tema 5
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•

Hva skjer om ein familie ikke kan bygge seg et
nytt hus, hvem vil bo et sted ingen vil satse på?
Bygdene har allerede gått igjennom omstilling,
trenger tomter og nyrestaurering, det må sikres
areal til bolig for å sikre skolen
Levekårsundersøkelsen taler positivt om bygdene.
Scenarioutredningen er ikke faktaorientert, og
bør revideres sammen med planen for å
gjenspeile samfunnet og befolkningen, og legge til
rette for at det skal være attraktivt å bo der man
bor idag.
Trekker frem de gode levekårene og
dugnadsåndene som bidrar til at Kolnes er et godt
sted å bo

•

•

•

•
•

203 –
Kolnes
grendau
tvalg

191 –
Avaldsn
es
handelss
tandsfor
ening
190 –
Kvalavåg
velforen
ing

189 –
Skudene
shavn
næringsf
orening

•

Se generell vurdering
tema 1.
Se generell vurdering
tema 1.

•

Se generell vurdering
tema 1.

•

Tas til orientering

Ber om at kommunen fortsetter arbeidet med
kommunedelplanen for utvikling av nytt
boligområde på Kolnes.

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Hevder planene for Kolnes er de mest
bærekraftige i regionen
Samme som Kobberverkets venner (211)

•

Tas til orientering

•

De ønsker høyere vekstambisjoner

•

Tas til orientering, se
svar til 255

•

Fokus på å tiltrekke seg hjemflytter som ønsker å
komme hjem til sin bygd

•

Tas til orientering – se
også generell vurdering
gitt innledningsvis i dette
dokumentet

•

De hevder at planen slik den foreligger tar ikke
hensyn til Karmøy sin særegenhet: De mange
velfungerende småsamfunn og bygder. Det er her
de ønsker å leve og bo. Et slikt ensidig byfokus
som den foreslåtte planen legger opp til, vil på
sikt føre til stagnasjon og forvitring av bomiljø og
alderssammensetning i bygdene. De ønsker en
plan som også løfter frem Karmøy sine
småsamfunn og som kan være med på å skape
optimisme og fremtidstro også for dem. Det
opplever de at den foreslåtte planen i liten grad
gjør.
De hevder at det nye forslaget til Samfunnsplan i
Karmøy Kommune slår fullstendig beina under
nytt Sykehjem på Spanne. Det argumentere for at
om KK mener noe som helst med å implementere
ny Samfunnsplan og ivareta FNs Bærekraftmål
som det her legges opp til så må en faktisk
begynne der. Demenslandsbyen som «visjonen»
er blitt kalt legger opp til massiv utbygging der
hvor det pr i dag ikke er tilstrekkelig infrastruktur.

•

Tas til orientering

•

Denne konkrete saken er
omtalt i saksfremlegget til
førstegangshøring og
anses som å være
kommet såpass langt i
prosessen at de planene
fortsatt ligger fast.

•

•
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Verken teknisk (VAR) eller på den
samferdselsmessige måten. Og for å ivareta den
enkleste formen for byutvikling, nemlig det å
styrke byene så bør et slikt anlegg legges nettopp
til byene, kan og ta med at området Norheim i
dette og i mange andre tilfeller bør stille likt med
de tre byene i Karmøy Kommune.

183 –
Karmøy
Nærings
råd

•

De kritiserer at det ikke er et tilstrekkelig fokus på
fv 547 og det at såpass mange er avhengig av den
for pendling og forflytting

•

Tas til orientering. God
infrastruktur er viktig for
karmøysamfunnet og
besøkende. I denne
samfunnsdelen er ikke
den overordnede
infrastruktur medtatt
eksplisitt, men
samfunnsdelen bygger på
ambisjonen om
samordnet areal- og
transportplanlegging.
Målsettingene fra
samfunnsdelen vil være
førende for arbeidet med
arealdelen hvor mobilitet
og infrastruktur blir et
tema.

•

Store infrastrukturprosjekt gjør at Tysvær og
Boken vil bli vinnerne og de finner det lite
sannsynlig at Karmøy kan få mer
næringsetablering

•

Tas til orientering

•

De trekker frem at samfunnsdelen går fra 0-100 i
forhold til å omstille samfunnet og frykter at
fokus på bærekraft er for sterkt. Hovedbudskapet
er at samfunnsdelen må fokusere på vegprosjekt
som dem for fv 547

•

•

De forventer at samfunnsdelen tydeligere, gir
retning for hvordan utfordringsbildet kan
forbedres og mål for næringsutvikling kan oppnås

•

Samfunnet står ovenfor
store utfordringer –
samfunnsdelen setter de
overordnede målene og
så vil alle andre planer
etter dette være en
operasjonalisering hvor
tiltak konkretiseres
Tas til orientering

•

Viktig å ha tallene forventet vekst, fra SSB, på
radaren. Men ønsker at samf.delen skal fokusere
mer på vekstpotensialet

•

Tas til orientering

•

Ønsker at kommunen skal legge til rette for
boligetablering i hele kommunen

•

Tas til orientering

•

Levekårsundersøkelsen viser at det står bra til på

•

Tas til orientering
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fastlandssiden, der bør kommunen fortsette
veksten.

151 –
Oasen
storsent
er
137 –
Torvasta
d
bygdaut
valg

•

De ønsker at samf.del sier mer om næringsarealer

•

Tas til orientering

•

De synes rimelig tilgjort å bryte med tidligere
kommuneplaners mer spredte
utviklingsstrategier/ arealstrategier med en FNs
bærekraftmål/ miljø/ klima begrunnelse

•

Tas til orientering

•

KN støtter ambisjonen om at byene skal ha mer
av handel og kontorvirksomhet. Det er viktig å gi
byene et «løft».

•

Tas til orientering

•

Er skeptisk til at nærbutikker skal begrenses av en
dimensjonering for eget omland

•

Tas til orientering

•

KN deler Karmøy kommunes ambisjon om å legge
til rette for bærekraftige lokalsamfunn hvor
innbyggerne kjenner tilhørighet og ansvar for
eget nærmiljø. KNs kommentarer og forslag må
sees i dette lys
Trekker frem at Norheim ligger tettest på
Haugesund og Tysvær – og ønsker at Norheim
skal kunne få en bymessig utvikling

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

En styrking av byene må ikke gå på bekostning av
utvikling av resten av kommunen.
Eksisterende og vedtatte planer for
arealdisponering må videreføres og
videreutvikles. En slik utvikling vil kunne skje ved
fortetting i og mellom eksisterende og planlagte
boligområder der det ikke går på bekostning av
landbruksområder og natur- og friluftsområder.
Det samme gjelder for næringsområder
Det er viktig at unge i etableringsfasen må få
tilgang til tomter og boliger tilpasset sitt behov og
sine økonomiske rammer
Næringslivet er allerede godt etablert sør og nord
for Bø ungdomsskole, Bøneset ved Bøvågen, østre
del av Torvastad langs Karmsundet og på Storøy
nord på Karmøy. De virksomhetene som er
avhengig av sjøtransport må gis muligheter for
videre utvikling, samtidig som det må settes krav
til at virksomhetene må kunne fungere i forhold
til nærliggende boligområder når det gjelder støy
og utslipp til luft/lukt mm.
De ønsker at prosentfordelingen i arealstrategien,
der «minst 75%» av boligveksten skal skje i
kommunens byer og «inntil 25%» kan skje i
allerede etablerte og prioriterte tettsteder, skal
utgå – det bør være mulig å bo i hele kommunen
I fremlagt samfunnsplan heter det også at
kollektivtilbudet skal prioriteres over privatbilen.
De er kritiske til dette utsagnet. Det er nødvendig

•

Tas til orientering, se svar
til 255

•

Tas til orientering.

•

Tas til orientering

•

•
•

•
•

23 –
Ferkings
tad
velforen
ing

•

•
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•

•

17 –
Friluftsr
ådet
vest

•
•

•

med utbygging av nye veier samt oppgradering av
eksisterende veier, for å sikre at våre innbyggere
kan ferdes trygt i trafikken og at
fremkommeligheten bedres
Det bør skrives mer i planen om viktigheten av
frivillighetens arbeid og initiativ samt at det
offentlige skal ha vektige og særlig gode grunner
for å avslå gode tiltak i regi av frivilligheten.
Planen gir ikke håp og fremtidstro nok, den gir
heller et inntrykk av at det skal bli stadig
vanskeligere å være innbygger i Karmøy, da det
offentlige ønsker å begrense folks valgmuligheter
i større grad enn i dag
Påpeker de positive og sosialt utjevnende
kvalitetene som friluftsliv kan tilby
De ber kommuneplanleggere og politikere være
oppmerksom på at fremtidige utbygginger ikke
må ødelegge muligheten for å sikre allmenhetens
tilgang til naturområder i nærmiljøet.
Dersom det blir en avklaring i forhold til
omlegging av FV 547 gjennom/utenom Åkra må
kommunen påse at en slik utbygging må skje på
en bærekraftig måte i forhold til naturmangfold
og muligheten til å drive friluftsliv i området
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•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

•

Tas til orientering

Dato: 10.03.2022

Oppsummering og vurdering av innspill fra privatpersoner og foretak
ID og avsender
1

Oppsummering

Vurdering

-

Konkete arealinnspill behandles ikke i
samfunnsdelen. Arealinnspill kan sendes
inn ved varsel om oppstart av
kommuneplanens arealdel.

2

Det må legges tilrette for maritime
aktiviteter i indre del av Veavågen på
Vea, i området rundt fiskerimuseet og
Storhallen.
- Ønsker å kunne bygge brygger,
båtplass, sjøboder, fritidsboliger og
mikrohus.
- Er et populært område som bør
tilrettelegges for aktiviteter på land
og sjø
- Fritidsaktiviteter utendørs fremmer
helse
- Naturen har lagt grunnlag for
aktiviteter akkurat her i Veavågen
- Det bygges sjøboder på andre siden
av vågen, hvorfor ikke på denne
siden.
- Det er mange fordeler med å legge til
rette for flere aktiviteter i dette
området.
Innspill fra:

Olav Dahl

-

Olav Dahl

-

-

3
Hanne
Groennestad

-

-

-

6

-

Forslag om at området mellom Revur
og Storhall Karmøy mot sjøen i Indre
Veavågen 5/508 blir lagt ut til
boligbebyggelse i kommuneplanen
Området vil være naturlige boområde
for utvikling av Vea, med fin sjøutsikt,
naturskjønne turområder og
friluftsaktiviteter
Er ikke langt fra Karmøy Storsenter,
Vea sykehjem, industriområde,
Karmøy storhall,Danielsen
ungdomsskole,barnehage og boligfelt
i nord
Ligger nær tilknyttet hovedvei
Karmøy har både fine
naturomgivelser og kulturopplevelser
Kommunen burde bidra til å redusere
avfall i sjø og få til bedre
søppelhåndtering, gjerne smarte
søppeldunker
Det må ikke tillates bygging i
strandsonen
Burde vært gjort en innsats for
landskapstypen kystlynghei og for
insektslivet
Burde være gjort innsats for psykisk
helse
Setter pris på initiativet gjestebud
Er imot sentralisering og mener at
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Konkete arealinnspill behandles ikke i
samfunnsdelen. Arealinnspill kan sendes
inn ved varsel om oppstart av
kommuneplanens arealdel.

Selv om samfunnsdelen ikke tar stilling til
konkrete tiltak eller arealdisponering, så
er det stort samsvar mellom momentene
i innspillet og foreslått samfunnsdel.

Innspillet svares opp i generelle

Dato: 10.03.2022

Trond Mannes

7

bygdene og byene må likestilles. Alle
må ha mulighet til å bosette seg der
de ønsker det / i egen bygd. Karmøys
tradisjon for å ivareta bygdene må
fortsettes
Maria Christiane:

Maria Christiane

-

Ønsker å få omregulert eiendom
119/36 fra friområde til boligformål

8

-

-

Tas til orientering

Eskild Kvala v/
Hein Tangen

-

Innspill om folkemøter og
medvirkning
Ønsker åpnere formuleringer for å gi
mer rom til vurderinger i arealdelen

-

-

Ønsker presisering av hvordan
planforslag vil legge føringer for
enkeltsaker frem til vedtak.

-

Prosentvis fordeling av boligvekst er
endret til rundere formulering i
arealstrategien.
Planforslag legges frem til
sluttbehandling nå.

-

Kommunens praksis med spredt
bebyggelse har negative
konsekvenser
Samfunnsdelen er i tråd med
overordnede føringer og vil være
viktig for å styre utviklingen i en mer
bærekraftig retning
Stoppe klimaendringene og styrke
naturmangfoldet bør inkluderes i
forordet til planen
Det bør være et eget kapittel om
bygder og tettsteder
Det må opprettes fredningsområde
for hummer
Det må utarbeides en langsiktig
«Hummer-strategi»

Det er ikke lagt til eget kapittel om bygder
og tettsteder, men det er lagt til mer
innhold om temaet i planforslaget.

Er i mot styring av utbygging,
valgfrihet viktig
Eldreboliger rundt sykehjemmene er
bra for å møte eldrebølgen.

-

9
Hein Berdinesen

-

-

-

vurderinger av tema 1.

Konkete arealinnspill behandles ikke i
samfunnsdelen. Arealinnspill kan sendes
inn ved varsel om oppstart av
kommuneplanens arealdel.

Øvrig tas til orientering.

11

-

Jan Marton
Jensen

-

12

-

Lillian Løndalen

-

13

-

Må være egen plan for bygdene

-

Vågasau DA v/
Svein Wiksnes:

-

-

14

-

Det må legges til rette for
befolkningsvekst i spredt bebyggelse.
Unge må få lov til å bygge hus i
bygdene for å sikre kompetanse og
erfaringsoverføring innen landbruket
og bygdekulturen.
Skal kjøpe en eiendom på Vea
industriområde
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Forslagene oppfattes som mer konkrete
tiltak enn hva som er hensiktsmessig i en
overordnet strategisk plan som
samfunnsdelen. Innspillet om
fredningsområde kan sendes inn til
arbeidet med kommuneplanens arealdel.

-

Se generell vurdering av tema 1
innledningsvis i dette dokumentet.
Konkrete tiltak som eldreboliger
foreslås ikke i samfunnsdelen, men
flere av målene i planen handler om
relaterte problemstillinger og
satsingsområder.
Samfunnsdelen er et overordnet og
strategisk dokument for hele
kommunen
Se generell vurdering av tema 1
innledningsvis i dette dokumentet.

Tas til orientering. Se for øvrig generell

Dato: 10.03.2022

Veavågen
byggservice as

-

15

-

Simen Økland

-

-

-

-

-

18

-

Andreas Gaard
-

-

-

19
Margaret Elin
Hystad

-

25

-

Thor Erik Aarseth

-

26

-

Robin Hult

-

-

Overrasket over satsing på byene og
fortetting
Ser det som selvfølge at
næringseiendommer skal kunne
bebygges, selv om de ikke er i en by
Det finnes bare en by i regionen og
det er Haugesund
Om Karmøy ønsker vekst bør det
satses på området rundt Haugesund
Stiller spørsmål om satsing på
Skudeneshavn, som ligger langt borte
fra Haugesund
Boligprisene viser at det er fastlandet
som er mest attraktivt for
boligkjøpere
Kommunen bør satse på NordKarmøy og fastlands-Karmøy om man
vil følge opp nasjonale forventninger
Stiller spørsmål om
kunnskapsgrunnlaget er godt nok

vurdering av tema 1.

Mer logisk av kommunen å satse på
de delene av kommunen som ligger
nær regionssenteret Haugesund.
Kommunen må ta vare på
lokalsamfunnene og deres
særegenheter
Vanskelig å finne et moderne og nylig
oppført enebolig når man vil flytte
hjem til bygda si. Det finnes mange
utdaterte hus som ruinerer
barnefamilier. Barnefamilier vil ikke
bo i leilighet i by.
Kritisk til planlegging og
gjennomføring av folkemøter
Viktig å få unge til å flytte tilbake
Attraktive arbeidsplasser viktig for
tilbakeflyttere
Næring må prioriteres høyere av
kommunen
Ikke bærekraftig med dagens
boligstruktur, bør satse på
sentralisering
Bør stimulere til gjenbruk av eldre
boliger av yngre småbarnsfamilier
Vil utvikle Norheim ved å gjøre om
areal til boligformål.
Legger ved 2 alternative områder som
foreslås satt av til boligformål.
Foreslår å etablere kommunale
tomter i alle soner i kommunen
Foreslår at kommunen etablerer
kontakt med administrasjonen i Sola
kommune for innspill om boligsosial
politikk
Foreslår å undersøke om det kan

-

For spørsmål om kunnskapsgrunnlag,
se generell vurdering av tema 3
innledningsvis i dette dokumentet
Se generell vurdering av tema 2

-

Se generell vurdering av tema 1

-

En viss gjenbruk av boliger er en
forutsetning for å nå
bærekraftsmålene, det vurderes ikke
som hensiktsmessig at alle boliger
skal rives og erstattes med nybygg
etter bruk.
Tas til orientering.
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Innspillet svares opp i generelle
vurderinger av temaene 1 og 2
innledningsvis i dette dokumentet.

-

-

Tas til orientering, og det vises også til
generelle vurderinger innledningsvis i
dokumentet.

Arealinnspill behandles ikke i
samfunnsdelen, men kan sendes inn ved
oppstart av arealdelen.
Innspillet tas til orientering.

Dato: 10.03.2022

27
Åkra Elektriske

28
Jill Kulleseid
29
Anna Katarina
Haaland
30
Mette Fredsvik
Vaaga
31
Trond Johnsen
32
Marianne
Pedersen

etablereres tomteselskap i samarbeid
med private utbyggere
- Foreslår å etablere regler for tildeling
av tomter
- Lage et godt beslutningsgrunnlag ut i
fra erfaringsutveksling med andre
kommuner
- Sola er attraktiv kommune, kan lære
fra dem
- Kommunen er involvert i Sola
tomteselskap, mange interessante
prosjekter.
- Nabokommune tilbyr også
kommunale tomter, også rimelige
- Det vises til hva forskning sier om hva
som er viktigst for å være en attraktiv
kommune
- Et tomteselskap med sosial profil som
i Sola kommune er noe Karmøy
kommune bør tilstrebe
- Kommunen kan lette den økonomiske
byrden ved å investere i bolig
- Dagens boligbyggeprogram tilbyr ikke
attraktive tomter
- Det gis forslag til endringer i
boligbyggeprogrammet, samt andre
konkrete tiltak
- Innspillet fokuserer hovedsakelig på
utfordringer knyttet til
uteoppholdsareal og realisering av
byggeprosjekt i Åkra, på noen
konkrete tomter
- Generelt ønsker et økt fokus på
tilgjengelighet for bilen og
parkeringsplasser
Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Innspillet tas til orientering.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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33
Magne Leirvåg
34
Sigbjørn Stople

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Mener at fastlandsdelen bør prioriteres på
lik linje med byene i kommunen.
35
Kristin Mørch
36
Hilde Karin Eie
37
Karlo Takacs
38
Marit Stølheim
Eike:
39
Per Tore Larsen
40
Hanna Sirnes
Nebylien
41
Ann Kristin
Hetland
42
Jan Hetland
43
Esben Stueland
Bjørkavåg
44
Helga Wichmann
45
Bjørn Utseth
46
Annlaug Frøvik

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

:Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.
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47
Hilde S. Lindøe
48
Lars A. Simonsen
49
Gunvor Gjerde
50
Ruben Frøland
51
Ragnhild Hovden
52
Liv Berit
Simonsen
53
Kjell Simonsen
54
Kenneth Müller
56
Liv Anne Wiik
57
Jon Egil Frette
58
Jon Egil Frette

59
Bodil Frette

60
Kristian Frette
61

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Ber om det i kommuneplanen tas
høyde for snarlig utbedring av
Skreveien (Fv. 4800) fra Kolnes skole
til Aksneskrysset. Skolevei som krever
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer.
Brukes av innbyggere på Kolnes når
de skal på stranda.
- Ber om det i kommuneplanen tas
høyde for snarlig utbedring av
Skreveien (Fv. 4800) fra Kolnes skole
til Aksneskrysset. Skolevei som krever
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer.
Brukes av innbyggere på Kolnes når
de skal på stranda.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Tas til orientering. Konkrete tiltak vil ikke
bli del av samfunnsdelen, siden dette er
en overordnet og strategisk plan.

-

Tas til orientering. Konkrete tiltak vil ikke
bli del av samfunnsdelen, som en

Ber om det i kommuneplanen tas
høyde for snarlig utbedring av
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Tas til orientering. Konkrete tiltak vil ikke
bli del av samfunnsdelen, siden dette er
en overordnet og strategisk plan.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Dato: 10.03.2022

Kristian Frette

62
Rolf Rune Selsaas
63
Ellen Vaaga
64
Christ Ove Vaaga
65
John Egil
Johnstad
66
Turid Fossan
67
Fastlandsrådet i
Karmøy v/ leder
Svein Eirik
Wiksnes:

Skreveien (Fv. 4800) fra Kolnes skole
til Aksneskrysset. Skolevei som krever
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer.
Brukes av innbyggere på Kolnes når
de skal på stranda.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

overordnet strategisk plan.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Innspill fra fastlandsrådet og
informasjon om organisasjonen og
dens medlemmer.
Mener at planen har et for svakt
realitetsgrunnlag

-

Tas til orientering.

-

Se generell vurdering av tema 3
innledningsvis i dette dokumentet.

-

Styrking av byene kan ikke gå på
bekostning av resten av kommunen

-

-

Forutsetter at eksisterende og
vedtatte planer videreføres

-

Se generell vurdering av tema 1
innledningsvis i dette dokumentet.
Planforslaget med arealstrategi er
justert etter høringsperioden.
Det tas ikke stilling til hvilke planer
som skal videreføres i
samfunnsdelen. Dette faller inn
under arbeidet med arealdelen.

-

Kommunen må gjøre seg attraktiv for
nye innbyggere. Eiendommer må
fradeles for at unge skal flytte hjem

-

Se generell vurdering av dette
temaet innledningsvis i dette
dokumentet

Det må satses på kollektiv etter
skoletid

-

Kommunen kan ikke direkte styre
kollektivtilbudet, men
samfunnsdelen har mål om
aldersvennlig og inkluderende
mobilitet og en prioritering av
kollektiv foran privatbilen.

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Seniorlandsby og sykehjem må legges
på fastlandet, nær tjenester som
frisør, butikker, kafe og lege

Tas til orientering.

-

Park- og friluftsområder på fastlandet
må etableres og utvikles for å bygge
opp om bærekraftsmål

Tas til orientering. Konkrete
arealinnspill kan sendes inn ved
varsel om oppstart av arealdel.
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-

Fastlandet ligger nær regionsenteret
og infrastruktur, og det bør derfor
legges til rette for befolkningsvekst
her

-

68
Sveinung Alsaker
69
Tone Wahlberg
Øxnevad
70
Susanne Eidesen
Karoliussen
71
Magne Fossmark
72
Simen
Thorvaldsen
73
Alise Velde
74
Axel G. Kolflaath
75
Hilde Bastholm
76
Åse Aarekol
77
Bjarne Våga
78
Jon Bjarne Valen
79

-

Fordelingen av boligvekst i
arealstrategien er justert, med en
større andel til tettsteder. Se
generell vurdering av dette temaet
innledningsvis i dokument.
Tas til orientering.

Utbedring av samferdselsinfrastruktur
og etablering av nye næringstomter
vil også tiltrekke seg nye innbyggere,
som demmer opp for eldrebølge og
gir skatteinntekter
- Kommunen og frivilligheten må
samarbeide for å lykkes
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

-

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra

Se vurdering av innspill nummer 67.
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-

Det legges til rette for med
samfunnsplanen.
Se vurdering av innspill nummer 67.

Dato: 10.03.2022

Hjalmfrid Huynh
Ekeland

fastlandsrådet i Karmøy.

80

Gir sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Ønsker at det etableres Seniorsenter/hus
på fastlands-Karmøy.

Samfunnsdelen tar ikke stilling til konkret
lokalisering, programmering eller
utforming av seniorsenter.

Tuva Carey
Selsaas
81
Kristin Mørch

Vet det er planer om seniorlandsby, men
det vil ta for lang tid før blir realisert
Det er mange eldre på fastlands-Karmøy
som fortjener å bli ivaretatt av kommunen
Har vedlagt bilder som viser ønskede
aktiviteter (trening med fysioterapeut, line
dance, balanse- og styrketrening, trim, qi
gong, onsdagstreff, bridge, tegne- og
malegruppe, kor, bowls,
håndarbeidsgruppe, frimerkegruppe, quiz,
dataveiledning, kurs, turer, utflukter.)

Innspillet tas for øvrig til orientering.
For tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet vises det til vurdering av
innspill nummer 67.

Det ønskes rask handling for å bedre
eldres levekår i private boliger
Ønskes fysisk, psykisk og ernæringsmessig
bedring for de eldre innbyggerne, særlig
etter korona
Det kan etableres et seniorsenter i
midlertidige lokaler frem til
seniorlandsbyen er etablert
Det foreslås ledige lokaler ved Kiwi på
Vormedal
Det opplyses om en investor som kan
bygge nødvendig bygningsmasse og leie
disse ut til kommunen
Investor kan også være med på bygging av
2 etasjers parkeringshus ved Norheim
Kulturhus, der seniorsenter bygges over
parkeringsetasjene
Gir for øvrig sin tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet i Karmøy.
82
Helga Kristine
Førre Øvretveit

Ønsker trafikksikkerhetstiltak fra Kolnes
skole til Aksneskrysset.
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Planforslaget har under temaet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
målsetninger om at byer og lokalsamfunn
skal være trygge, og at myke
trafikantgrupper skal prioriteres.
Konkrete tiltak, som
trafikksikkerhetstiltak, blir ikke fastsatt i

Dato: 10.03.2022

samfunnsdelen, da den er en overordnet
og strategisk plan.
83

Ønsker trafikksikkerhetstiltak fra Kolnes
skole til Aksneskrysset.

Se vurdering av innspill nummer 82.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

91

-

-

Karmsund
Servicebase AS,
Marie Aanensen

-

Det ser ut som kommunen har tenkt å
viske ut Torvastad
Det er i dag 443 bedrifter som
sysselsetter 1000 personer på
Torvastad
Torvastad og Kolnes har korte
avstander til Haugesund og den
maritime industrien, er derfor spesielt
å utelate dem som bo- og
handelsområder.
Hva betyr det at bygdene skal betjene
sine egne nærområder?

-

-

Tormod Øvretveit
84
Liv Solvår Eilerås
85
Odd Wichmann
86
Per Nymo
87
Ole Kristian
Nilsen
88
Kurt André Eide
89
Hilde Christin
Eide
90
Irene K. Børgesen

-

-

-

Torvastad er et av tettstedene i
senterstrukturen i arealstrategien.
Tas til orientering.

-

Torvestad og Kolnes er vist som
tettsteder i arealstrategien. Vises for
øvrig til generelle vurderinger
innledningvis i dette dokumentet.

-

Dagligvare og tjenesteyting i
tettstedene skal betjene sitt
nærområde, ikke være dimensjoner
for å være handel og tjenesteyting
for kommunen eller regionen.

Ser det som et grunnleggende
spørsmål om kunnskapsgrunnlaget
for kommunens beslutning er godt
nok.

-

Se generell vurdering tema 3.

Burde vært laget mulighetsstudier for
hele kommunen, ikke bare byene

-

Tas til orientering.
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Dato: 10.03.2022

-

Hvorfor ikke satse på
industriarbeidsplasser?
- Kommunen bør tilrettelegge for
industrien med arealer, logistikk og
fremkommelighet
- Det må tilrettelegges for
arbeidsplasser i bygdene, der folk vil
bo, og ikke i byene slik utenbys
arkitekter foreslår. Folk trives i
bygdene rundt Haugesund, tydeligvis
- Industribedriftene i kommunen kan
inviteres til idedugnad
- Tekst om at fremtidige
kontorbedrifter skal ligge i byene
fjernes.
- Bor på fastlandet og ønsker ikke mer
utbygging eller fortetting på
fastlandet
- Sender innspillet fordi det finnes flere
med dette ståstedet og som kanskje
ikke er like høylytte, og som et
motsvar til facebookgruppen
Fastlandsrådet for Karmøy, som har
bedt om masse-mailing til kommunen
Støtter Wigsnes i gruppen Fastlandsrådet i
Karmøy.

-

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

99

-

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

Kristian
Halvorsen

-

-

Se generell vurdering av temaet gitt
innledningsvis i dette dokumentet.

100

-

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

Elin Salvesen

-

-

Se generell vurdering av temaet gitt
innledningsvis i dette dokumentet.

92
Kristian Lunde

93
Audfrid Modgunn
Tveito
95
Laila Stødle
96
Erika Stanciu
97
Maren Kvammen
98
Kari Holmås

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
Kommuneplanen bør i større grad
løfte fram at levende lokalsamfunn
kan fremme god folkehelse, trygghet
og verdiskaping, samt tiltrekke nye
innbyggere.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
Kommuneplanen bør i større grad
løfte fram at levende lokalsamfunn
kan fremme god folkehelse, trygghet
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-

Arealstrategien er justert, med mer
om næringsarealer og industri.
Tas til orientering.

-

Tas til orientering.

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering

Innspillet tas til orientering.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Dato: 10.03.2022

101
Anne Kari Susort
Kvale
102
Paul Misje
103
Ingrid Thomassen
104
Ivar Kvale
105
Tronn Dyrstad
106
Kristin Langset
Søndenå
107
Julie Ann Sørhaug
108
Britt Synnøve Nes
109
Kristin Røyrvik
110
Harry Reiersen
111
Olaug Reiersen
112
Aksel Hevrøy
113
Line Utseth
114
Jone Børgesen
115
Henning

og verdiskaping, samt tiltrekke nye
innbyggere.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Ønsker en prøveordning i 1 år med buss
mellom Fosen og Haugesund på kvelder

Prøveordning er et konkret tiltak som
ikke behandles i denne planen.
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Thorbjørnsen

og i helgene.
Gir for øvrig sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

116
Lars Melkevik
117
Helga Kristine
Førre Øvretveit
118
Agnes-Merethe
Lønning
119
Liv Mette Laastad
Strømme

120
Kari Anette
Hegerland
Jakobsen

For tilslutning til innspillet fra
fastlandsrådet, se vurdering av innspill
nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Planen bygger på for svakt
kunnskapsgrunnlag
- Forutsetter at fastlandet får en
betydelig del av ressurser og
planer for utvikling
- Forutsetter at gjeldende planer
beholdes
- Kommunen må tilrettelegge for
unge etablerere
- Det må lages kommunale
boligfelt
- Fortetting må godkjennes i hele
kommunen, slik at unge med
utdanning flytter hjem
- Må satses på kollektivtilbud etter
skoletid
- Seniorlandsby og sykehjem må
legges på fastlandet nær
tjenester
- Park og friluftsområder må
etableres og utvikles på
fastlandet.
- Kommunen må satse på nye
beboere i aksen E39 og E 134.
- Gode indikatorer i
levekårsundersøkelse viser at
fastlandet må satses på
- Utbedring av
samferdselsinfrastruktur på
fastlandet vil gjøre området mer
attraktivt for tilflytting
- Frivillighet og kommunen hånd i
hånd
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Se vurdering av innspill nummer 67.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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121
Jan Sigurd
Steffensen
122
Anita Vikingstad
123
Astrid Marie
Torkelsen
124
Leif Øxnevad
125
Liv Øxnevad
126
Kristin Steffensen
Nuntun
127
Hanne Lilleås
128
Anna-Karin
Ahlstrøm Våge
129
Colbjørn Vaaga
130
Anne Sofie
Hoversholm
131
Hege Jacobsen
132
Ingvald Bårdsen
133
John Geir
Knutsen
134
Leena Thomson

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Fastlandsrådet i Karmøy.
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Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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135
Geir Kristian Eide
136
Einar Mortensen

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Et bærekraftsmål bør være å ta i bruk hele
kommunen.
138
Hilde Haave Ditz
139
Inger-Johanne
Sørbø Solberg
140
Andre H Nesse
141
Eirik Kristian
Halvorsen
142

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Mer satsing på eldre og vei på fastlandet.

Tas til orientering.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra

Se vurdering av innspill nummer 67.

Bjørn Reidar
143
Berit og Lars
Strand
144
Helge Grini
Johansen
145
Steinar Svendsen
146
Ragnhild
Svendsen
147
John Berge Søvik
148
Inga og Alf
Vangdal
149
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Liv Gaard

Fastlandsrådet i Karmøy.

150

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Anna og Leiv
Sørbø
152
Sigmund Aas
153
Sigrid Misje
154
Vidar Hansen
155
Marthe Elin
Hetland
156
Karl Martin
Hansen
157
Grethe Karin
Sjøthun
158
Hilde Sandhåland
159
Bjørn Sandhåland
160
Trude Julie BergHansen

161
Morten Velde
162
Tor Egel Saltvedt
163
Jeanette Kallevik

Nedprioritering av deler av kommunen
øker engasjement for innlemmelse i
Haugesund kommune.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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164
Jostein Eilerås
165
Eivind Tjoland
166
Anita Frette

167
Roger Lien
168
Darlene og
Thorleif Kalleland
169
Monica Birkeland
Nilsen
170
Ove Hugo Omdal
171
Berit Hamre
Omdal
172
Einar Kirkhus
Nilsen
173
Katarina Haaland
174
Helge
Kvinnesland
177
Signe Kjetland

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Ønsker trafikksikringstiltak på Skrevegen,
sør for skolen. Dette er hovedveien
formange til den offentlige badestranden
på Aksnes. I dag er veien svært
uoversiktlig og skummel å gå langs.
Ønsker sykkel- og gangvei

Planforslaget har under temaet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
målsetninger om at byer og lokalsamfunn
skal være trygge, og at myke
trafikantgrupper skal prioriteres.
Konkrete tiltak, som
trafikksikkerhetstiltak, blir ikke fastsatt i
samfunnsdelen, siden dette er en
overordnet og strategisk plan.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Har lagt til egne innspill om
trafikksikkerhet på Røyksundvegen, samt
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Tas for øvrig til orientering.

Dato: 10.03.2022

fotodokumentasjon.
178

Karmøy bør:

Jan Marton
Jensen

1) Opprette et lokalt prosjekt innen "Aktiv
kulturminne-formidling"

Tas til orientering, men vurderes som
innspill til konkrete tiltak, som ikke
behandles i samfunnsdelen.

2) Innpasse og samordne prosjektet med
tilsvarende forslag innsendt til Rogaland
Fylkes
Kulturminneplan
3) Sammen med Rogaland Fylke og
Riksantikvaren søke etablert metodikk og
struktur for aktiv
bruk av QR-kode-metodikk til bruk på skilt
og fysiske objekter. - Riksantikvarens
"Kulturminnesøk" er en god plattform for
en videreutviklet løsning, med hold av
relevant oppslagbar informasjon.
179

-

Oversender innspill på vegne av Jan
Knutsen for eiendommer med Gnr 15
og Bnr. 733, 1773, 886, 885, 2005,
629, 258 i Åkrehamn.
Innbyggere i Åkrehamn ønsker en fin
by. Er i KDP foreslått bygg med
kombinerte formål. Å kombinere
formål har i noen tilfeller vist seg å
ikke fungerer. Det foreslås derfor at
noen områder settes av til rene
næringsbygg og rene boligbygg.
Parkering er viktig for at
næringsarealer skal være attraktive.
Det må tilrettelegges for tilstrekkelig
parkeringsdekning, god tilgjengelighet
for myke trafikanter og
kollektivtrafikk.

-

Tas til orientering

Arkitektkontoret
Brekke Helgeland
Brekke

-

-

Tas til orientering. Innspillet
omhandler arealbruk, som ikke
behandles i denne planen, men
innspillet kan sendes inn til arbeidet
med kommuneplanens arealdel.

-

-

Ønskes at det i kommuneplanen sees
på mulighet for uteoppholdsareal på
lokk og/eller parkeringsanlegg, ev.
Frikjøpsordninger eller lignende.

-

-

Eiendommene har i dagens arealplan
formålene sentrumsformål, med
unntak av 15/629 som er satt av til
bolig. Er vurdert flere
kombinasjonsbygg for eiendommene,
men det er vanskelig å oppfylle alle
krav, som tidvis er motstridende.
Ønsker at det for eiendommene
åpnes for muligheten til å etablere
rene næringsbygg eller rene

-

Samfunnsdelen har inne i målene at
kommunen skal ha aldersvennlig og
sosialt inkluderende mobilitet, som
prioriterer myke trafikanter og
kollektivtrafikk. Det blir ikke satt
konkrete tall for parkeringsdekning i
samfunnsdelen, da dette blir
konkretisert senere i andre planer.
Tas til orientering, men det er et
tema som ikke konkretiseres i
samfunnsdelen. Innspillet kan gjerne
sendes inn til arbeidet med
arealdelen.
Tas til orientering. Innspillet
omhandler arealbruk, som ikke
behandles i denne planen, men
innspillet kan sendes inn til arbeidet
med kommuneplanens arealdel.

-
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180

-

Leif Jakobsen
-

-

-

-

-

-

181

-

Randi Waaga
Wiksnes

boligbygg.
Ønsker at planforslaget endres slik at
ikke kun byer blir prioritert.

-

Se generell vurdering tema 1.

Etterlyser en bedre
medvirkningsprosess
Spør om bærekraftsmålene kan
ivaretas på en bedre måte enn
foreslått
Det brede flertall i kommunen ønsker
ikke endring

-

Tas til orientering

-

Det er gjort justeringer i
planforslaget.

-

Tas til orientering

Alt utenom byene blir nedprioritert.
Dersom det ikke kan etableres nye
boligområder i bygder er det en
nedbygging av bygdene
Eldre er tenkt å skulle bo i byene på
sikt

-

Se generelle vurderinger
innledningsvis i dette dokumentet

-

Tas til orientering.

Befolkningen føler generelt sett at de
ikke har fått mulighet til å komme
med innspill.
Endring av begrepet “ikke-prioritert”
er tenkt endret, men vil fortsatt være
en prioritering av byene
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

-

Tas til orientering. Påpekes at det har
vært en medvirkningsprosess, med
flere folkemøter.
Begrepet er tatt ut av planen, og
arealstrategien er justert.

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

182

-

Svakt kunnskapsgrunnlag

-

Se generell vurdering tema 3.

Nina Halvorsen

-

Hvorfor gikk Kolnes fra å være
indrefilet til utkant?
Satsing på utvikling på Kolnes vil være
positivt for kommunen.
Finnes masse areal som kan bygges
på, som ikke er jordbruksland eller
myr.

-

Kolnes er vist som tettsted i
arealstrategien
Tas til orientering

-

Annet areal enn jordbruksland eller
myr kan ha verdier som er viktige å
forvalte på en bærekraftig måte.

Satsing på lokalsamfunn gir god
folkehelse
Trenger ny skole på Kolnes

-

Tas til orientering

-

-

184

-

Magne
Hinderaker

-

-

Den nye kommuneplan må bygge på
den samme arealstrategi som de
foregående
Strategien «Byen som motor» er ikke
tilstrekkelig underbygget og må ikke
vedtas
Avaldsnes, Håvik, Kvalavåg, Visnes,
Torvastad og Fastlandssiden er
attraktive etableringssteder for unge
innbyggere i etableringsfasen. Det må
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-

-

Det er ikke tatt stilling til konkrete
tiltak i planen, men tas til
orientering.
Se generelle vurderinger av temaene 1 og
3 innledningsvis i dette dokumentet.
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185
Vidar Falkeid
186

tilrettelegges for nye boligområder i
bygdene.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Se innledende generelle vurderinger.

Håkon Vikra
Sjøen

Dette må ikke gjennomføres, Karmøy
kommune består av langt mer enn
Skudeneshavn Åkra og Kopervik, og folk
må få lov og bestemme selv hvor de vil bo
enten det er bygd eller by.

188

-

Det må være helt feil å nedprioritere
nord-Karmøy. Det er jo nettopp her
fremtidens muligheter finnes.
Mener at eksempler på avslag som
kommunen har gitt til
handelsetableringer for å beskytte
handel i byene ikke har fungert og de
bør ikke gis avslag til
handelsetableringer.
Støtter gruppenestleder i Karmøylista,
Lillian Levik Løndalen, sitt leserinnlegg
i Karmøynytt 23/1-22

-

Se innledende generelle vurderinger.

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering

Stemmer nei til arealstrategien, som
oppfattes å overstyre grunneiere og
folk generelt. Det vil føre til at
bygdene stagnerer, og hva skulle det
være godt for.
Alle og enhver må selv få lov til og
velge hvor man vil bygge og bosette
seg
Er det sant at det skal satses på de tre
byene?
Kunne det vært en ide å satt like mye
fokus på Avaldsnes og nordover eller
bør vi satse på Haugesund som
fremtidig kommune?
Forstår at planen er å sentralisere alt
inn mot byene. De i bygdene vil ha
det akkurat som før. Folk flest vil bo i
husene på hjemplassen sin i trygge
omgivelser med familie rundt seg,så
lenge de kan.

Se generell vurdering av tema
innledningsvis i dette dokumentet.

-

Se generell vurdering av temaet gitt
innledningsvis i dette dokumentet

Det må kunne bygges på areal som er
regulert til boligformål,og kommunen

-

Arealstrategien sier ikke noe om
konkrete arealer, men gir

Elin og Trond
Krogsæter
187

Birger Netland
-

192

-

Aina Sevland

193

-

Tom Kjartan
Sevland
-

194

-

Egil Melkevik

-

195

-

Kurt Martin
Nilsen:

-
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Se generell vurdering innledningsvis i
dette dokumentet.
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må ikke omregulere dette til noe
annet

-

196
Nils-Johan
Didriksen:

197
Marita Sekse
Gressgård
198
Oddny Erin
Selsaas

overordnede føringer som
kommuneplanens arealdel følger
opp.

Barn og ungdom må forsatt få ha en
trygg, god og aktiv oppvekst i
nærmiljø. Dette må ikke
nedprioriteres av kommunen.
- Bor på Skre og forteller om sine
grunner til å bosette seg der
- Ser dagens administrative grenser i
Karmøy som unaturlige grenser
- Mener sin del av kommunen ikke blir
behandlet i samsvar med
skatteinntektene herfra. Viser til
manglende investeringer i
infrastruktur som veg og avløp, som
stopper utviklingen.
- Mener prioritering av vekst til byene
vil være negativt for fastlandet og
føre til økt misnøye.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

-

Oppvekst og nærmiljø er viktige tema
i samfunnsdelen.

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering

-

Arealstrategien er justert etter
høringsperioden.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

199

Karmøy bør:

Jan Marton
Jensen

-

-

-

-

-

Ha en aktiv og løpende oppfølging av
nasjonal, regional og lokal demografiutvikling
Ha en aktiv og løpende oppfølging av
bostedsønskene til unge familier m/
barn
Ha en egen hjemmeside med
informasjon om Karmøy og
bosettingsmulighetene der
Invitere Lokalsamfunn og
Velforeninger i Karmøy til å holde
informasjon om sine områder og
mulighetene for de som bor der
Ha politisk oppfølging av saksområdet
i kommunestyret minst en gang i året
Ha arealplaner og
reguleringsbestemmelser som er
tilpasset Karmøy som både by- og
landkommune, og der de fleste bor
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Se vurdering av innspill nummer 67.

Innspillet tas til orientering – se også
generelle vurderinger innledningsvis i
dette dokumentet.
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200
Nils J. BowitzØygarden:

201
Vegard Gressgård
202

utenfor byene.
Arealstrategien må legge opp til at
det kan bygges nye boliger hvor som
helst i Karmøy kommune
- Boligområder nær regionsenteret
Haugesund vil være mest attraktivt
- Avstander ikke viktig for bærekraftig
transport når bilparken blir
elektrifisert.
- Hovedvekten av arbeidsplasser er
ikke i byene, så mange må allikevel ta
buss eller bil på arbeidsreiser
- Vurderingene for prioriterte
bærekraftsmål i planforslaget er
derfor på mange områder feil. Det er
på de fleste områder like sannsynlig å
oppnå disse ved å videreføre dagens
boligstruktur. Eksempel: Boliger helt
nord på Karmøy. Det opprettes
autonome elferger mellom kaien i
Haugesund og Vikjå (allerede testet).
Beboere på Torvastad kan gå eller
sykle til Vikjå og vips er de i sentrum
av Haugesund. Legger vi dette
alternativet inn i tabellen for
sammenfatning av vurderinger for
prioriterte bærekraftsmål vil vi få
mange grønne ruter.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
-

-

Grete Smistad

-

-

-

205
Cathrine
Grindheim
206
Lina Frøland

-

Svares opp i felles vurdering tema 1

-

Svares opp i felles vurdering tema 2

-

Avstander er viktige med tanke på
valg av gange, sykkel og buss som
transportform
Konsentrasjon av arbeidsplasser i
byer gjør det lettere å legge til rette
for miljøvennlig transport
Tas til orientering

-

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

Ser ikke “trafikklysmodell” i
kunnskapsgrunnlag som god nok for
vurdering av bærekraft. Gis
eksempler på vurderinger som ikke
sees som gode nok
Tilrettelegging for beboere tiltrekker
nye beboere, det har erfaring på
fastlandet vist
Karmøy må gjøre seg attraktiv for
skattebetalere for å møte eldrebølgen

-

Se generell vurdering av
kunnskapsgrunnlag innledningsvis i
dette dokumentet.

-

Tas til orientering – se for øvrig
generelle vurderinger innledningsvis

-

Planen har mer innhold om dette
temaet enn høringsforslaget

Oppfordrer til å bruke innbyggerne
aktivt
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

-

Planen legger opp til samskaping

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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207
Anne June
Nilsen-Sjøen

208

-

Bygdene bør prioriteres, med 75% av
midlene til bygdene og resten til de
såkalte byene
- Det er rotete og lite økonomisk med 3
byer i en kommune, det hadde vært
bedre med ett kommunesenter.
- Det er feil at det skal gå utover
bygdene at kommunen absolutt skal
ha 3 byer
Arne Johan Johannesen:
-

209
Geir Olav
Claussen

Ønsker et levende bygdesamfunn
med godt skoletilbud og et godt
tjenestetilbud til eldre
- Dårlig at 75% av budsjettet prioriteres
til byene
- Nedprioritering av budsjettpenger til
bygdene betyr at levende bygder får
dødsdommen og at utvikling stopper
opp.
- Dette er ikke en ønsket utvikling
- Den største fordelen med Karmøy er
levende bygdesamfunn
- Ønsker på vegne av Torvastad at det
etableres gangvei og sykkelsti for alle
mot barneskolen og modernisering av
Bø Ungdomsskole
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

210

-

Berit Ådland

-

-

-

212

-

Odd Henry Dahle

-

Opplever uro ved at det foreslås en
prioritering av byene
Kommunen har bygder med
skolemiljø, idrettslag, korps, bedehus,
kirker og dagligvareforretning
Er glad i bygda og ønsker mer
bebyggelse slik at flere kan bosette
seg med tanke på skolenedleggelse
Eldre er mobile og lenge i jobb, kan
bo i både by og bygd. Eldrebølgen kan
ikke brukes som argument for å
nedprioritere bygdene.
Positiv til bærekraftsmål og
medvirkningsprosess
Legger frem fakta som bør ligge til
grunn for samfunnsdelen
Viser til befolkningsprognose fra
2013, som viser at befolkningen på
Haugalandet kan øke med 18 000
innbyggere i perioden 2012-2030. Gir
muligheter for at Karmøy kan satse
offensivt for å få en betydelig del av
den yngre delen av veksten.
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Omhandler arealstrategien, se felles
vurdering tema 1.

Se generell vurdering av tema gitt
innledningsvis i dette dokumentet.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Se generell vurdering av tema gitt
innledningsvis i dette dokumentet.

-

Tas til orientering

-

Det er et sprik mellom
fremskrivingstall fra SSB og analysen
(PANDA) som det refereres til. Noe
av dette skyldes antakeligvis at
analysen er fra 2013, og at det har
vært sosioøkonomiske endringer
etter dette. Når det er sagt er ikke
SSB sine fremskrivingstall
begrensende for verken ambisjon

Dato: 10.03.2022

eller mulighet for å ta opp i seg en
langt større vekst. Dette gjelder også
for næringsareal- og etableringer.
-

Rogfast vil bli tatt i bruk i 2031.
Kommunen må legge til rette for
næringsparker og boligfelt klare til
den dagen fylket er ett
sammenhengende bo- og
arbeidsmarked. Karmøy har fordeler i
forhold til sørfylket. Kan tilrettelegge
for bolig og næring med lavere
kostnader.
Bør opparbeide næringsarealer i
aksen Husøy-Flyplassen
Samfunnsdelen bør identifisere hva
som er attraktive boliger for unge,
tvilsomt at disse boligene vil være i
byene.

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering. Samfunnsdelen
behandler ikke konkret arealbruk.
En analyse av boligsammensetningen
viser et stort overskudd av en
boligtype. For kommunen er det
derfor viktig å legge til rette for en
større variasjon av boligtyper, særlig
sett i lys av forventede demografiske
endringer. Videre må det legges opp
til gjenbruk av eksisterende boliger,
da det ikke er mulig at hver
generasjon bygger nye boliger. Dette
er verken samfunnsøkonomisk eller
miljømessig fornuftig.

-

Eksisterende arealplaner for bolig må
videreføres og innarbeides i
samfunnsdelen

-

Tas til orientering, men dette faller
inn under arealdelens
ansvarsområde.

-

For å møte eldrebølgen må det
tilrettelegges for et mindre antall
leiligheter i byer og tettsteder, kun
5% av boliger er leiligheter i
kommunen i dag, sammenlignet med
15% andel i fylket.
Scenarieutredningen viser for små
forskjeller mellom alternativ til at det
kan satses på Byen som motor, særlig
når det går på bekostning av
gjeldende arealplaner.
Bør være rom for å ivareta
bærekraftsmål samtidig som man
utvikler boligområder for å tiltrekke
seg unge skattebetalere.
Tesla og McDonald’s har valgt å
etablere seg på Norheim og ville trolig
ikke etablert seg i byene

-

Tas til orientering

-

Se generelle vurderinger om disse
temaene innledningsvis i dette
dokumentet

-

Tas til orientering – se for øvrig
generelle vurderinger innledningsvis i
dette dokumentet.

-

God strategi å etablere
næringsområder og boligområder
nær Haugesund, og Norheim ser mer
ut som en by enn de tre byene.

-

Tas til orientering. Bilbutikker og
bilbaserte hurtigmatkjeder med
«drive-thru» har egne føringer for
lokaliseringsvalg, som ikke
nødvendigvis sammenfaller med
annen næringsvirksomhet.
Se generell vurdering om dette
temaet innledningsvis i dokumentet.

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

213
Gunnar Gjertsen

214
Svein Helge
Aamelflot
215
Jørgen Simonsen

Boligarealer på fastlandet viktig for en
utvikling mot Rogfast.
Mange bruker bil som
transportmiddel, og for å endre dette
må kollektivtilbudet gjøres mer
attraktivt
Ny Karmsund bro og utbedring av
flaskehalser på Karmøyvegen sør for
Avaldsnes bør prioriteres.
Ny kommuneplan bør bygge på
samme arealstrategi som dagens
kommuneplan. Alternativet “Byen
som motor” er ikke tilstrekkelig
underbygget og må ikke vedtas.
Bygdene er attraktive bosteder for
unge i etableringsfasen og det må
legges til rette for nye boliger i
bygdene.
Det frivillige arbeidet står sterkt og er
tuftet på lokalmiljø, og er viktig å ta
vare på.

-

Støtter Fastlandsrådets innspill til
kommuneplanens samfunnsdel
- For stort fokus på øydelen av
kommunen
- Kunnskapsgrunnlag fremstår som
bestillingsverk
- Blir planforslaget vedtatt i sin
nåværende form kan det føre til ny
folkeavstemming om sammenslåing
mellom Haugesund og fastlandsdelen
av Karmøy.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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-

-

Planforslagets mål om å prioritere
myke trafikanter og kollektiv foran
privatbil samsvarer godt med
innspillet.
Tas til orientering.

-

Videreføring av dagens arealstrategi
ville gitt lavere grad av måloppnåelse
– se også generelle vurderinger
innledningsvis i dette dokumentet.
Planforslaget og arealstrategien er
justert etter høringsperioden.

-

Dette legger samfunnsplanen til rette
for.

-

F

Se vurdering av innspill nummer 67.
For øvrige momenter i innspillet, se
generelle vurderinger av tema 1 og 2
innledningsvis i dette dokumentet.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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218

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Bekymret for at kommunen kan
endre formål for allerede regulerte
områder
- Bekymret for at hele samfunnet skal
endres til et bærekraftig bysamfunn
- Overordnet politikk om bærekraftig
utvikling må tilpasses til lokale
forhold.
- Bærekraft betyr også å satse på vekst,
ikke forberede seg på nedgang
- For å få til vekst må unge
tilbakeflyttere få bo der de vil og man
må legge opp til rette for utbygging
nær Haugesund.
- Fortetting og satsing på byene er bra
for byene, men må brukes gulrot og
ikke tvang
- Uheldig at kommunen fremstår som
vinglete
- Ønsker at kommunen skal satse på
vekst og utvikling, trygge gode byer
og bygder, miljø, jordvern, freding av
myrområder og miljøhensyn i alle
valg.
- Må gjøres i samarbeid med
innbyggere og næringslivet, og ikke
overstyring med restriktive
reguleringer.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Tas til orientering – flere av innspillets
momenter omhandler tema som er
behandlet med generell vurdering
innledningsvis i dette dokumentet.

225

-

Se vurdering av innspill nummer 67.

Marianne
Nesbjørg Tvedt

-

Tor Ivar Våge
219
Magnar Igland
220
Eli Wiksnes
221
Anne Jorunn
Økland
222
Atle Løndalen

224
Kjetil Økland

-

-

Registrerer at byene blir prioritert på
bekostning av fastlands-Karmøy
Bor i Haugesund, men eier
eiendommer i Karmøy
Savner prioritering av teknisk
infrastruktur på fastlandet.
Karmøy bør tilby ubebygde
boligtomter til etablerere, slik
Haugesund kommune ikke kan gjøre
Sikker på at bærekraftsmålene gir
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Se vurdering av innspill nummer 67.
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227
Torbjørn
Heggheim

228
Aslaug Jacobsen

229
Linda Dehlin

argumenter for å prioritere bygder,
småsteder og fastlandsdelen
- Støtter for øvrig innspillet til
planforslaget fra fastlandsrådet i
Karmøy
- Enig i planens konsept og visjon
- Sterk prioritering i planen gjør at
mange kan føle seg ekskludert
- Enig i fortetting for å skåne miljø, men
må tilby romslige boforhold, som et
konkurransefortrinn til større byer i
konkurransen om å tiltrekke seg
innbyggere
- Kunnskapsgrunn virker for enkelt, og
det bør utredes negative
konsekvenser også
- Karmøy bør legge til rette for mer
vekst på fastlandet, siden mange
tilflyttere prioriterer nærhet til
Haugesund
- Ser planen som negativ for Kolnes
- Utbygging av store boligområder på
Kolnes bør skrinlegges pga hensyn til
miljø, og heller tillate mindre
utbygginger i tilknytning til
eksisterende infrastruktur
- Det bør ikke bygges ny skole på myr
- Eksisterende skole bør rustes opp
- Ikke viktig med ny Eikjeveg for bil,
viktigere med en gang og
sykkelforbindelse i stedet for
- Gang- og sykkelsti bør bygges
sammen med avløpsledning
- Det bør gjøres mindre utbedringer av
dagens Eikjeveg
- Det bør jobbes for et toplanskryss på
Skre
- Det bør være trygg gangsti fra Kolnes
skole til Aksnes
- Stor mangel på busskur, bør
prioriteres bygging av flere
- Ønsker ikke at planen skal prioritere
noen områder foran andre
- Savner en bedre medvirkningsprosess
- Spør om det er en bedre måte å
ivareta FNs bærekraftsmål
- Tror ikke det er et bredt flertall for
planen
- Bygder trenger nye boligområder for
å ikke bli avviklet
- Planen tar ikke hensyn til
småsamfunn og bygder, og at det er
slik mange ønsker å bo
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.
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Innspillet omhandler tema som
arealstrategi og kunnskapsgrunnlag, som
er gitt en generell og oppsummerende
vurdering innledningvis i dette
dokumentet. Konkrete tiltak er ikke tenkt
å behandles i samfunnsdelen.

Tas til orientering – deler av innspillet
omhandler arealstrategi og det vises her
til generell vurdering innledningsvis i
dette dokumentet.

Se vurdering av innspill nummer 67.
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Fluvåg
231
Leif Terje Wiik

233
Jan Marton
Jensen
234
Elene Bårtvedt
Aamelflot
235

-

Hvem har utarbeidet de tre
utviklingsscenarioer?
- Hvem har utført analyse av disse?
Hvor er rapport tilgjengelig?
- Hvordan er konklusjon kvalitetssikret
av Karmøy Kommune?
- Hvor fremkommer miljøregnskap og
de estimerte investeringskostnadene
for de tre
- alternativene (Framskriving…/ Byene
som motor/ By og tettsted)?
- Hvordan tenker en at «Byene som
motor» vil positivt påvirke
befolkningsvekst på Karmøy?
- På møtet ble dette forklart/ besvart
på en noe selvmotsigende måte.
- Hvordan defineres «ikke-prioriterte
områder»?
- Merk at det ikke er troverdig om
«ikke-prioriterte områder» nå blir
omdøpt.
- Hvordan er de tre alternativene
kunngjort for Karmøys innbyggere i
forkant av folkemøtene?
- Mtp mulig påvirkning for den enkelte
virker «Arealstrategi for Karmøy
Kommune» påfallende lite kjent. Noe
som også bekreftes av engasjement
og tilbakemeldinger på møtene.
- På møtet ble det gjentatte ganger
nevnt at alle mindre tettsteder skal
bestå, dette samsvarer ikke med
tabell på side 45 (i Kommuneplanens
samfunnsdel 2021-2030). Utdypende
forklaring savnes.
Innspill til planer om opprusting av torget i
Skudeneshavn.

Innspillet vurderes til å omhandle
kunnskapsgrunnlag og arealstrategi. Det
vises til generell og oppsummerende
vurdering av disse temaene
innledningsvis i dette dokumentet.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

-

Kristin Mørch
-

Viktig at kunnskapsgrunnlaget er godt
nok, synes dokumentasjon er
mangelfull.
Er det allerede utført
mulighetsstudier for byene?
Stiller spørsmål om det har vært bred
medvirkningsprosess
Håper det politiske arbeidsutvalget
gjennomgår innspillene og ser til at de
blir ivaretatt
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Innspillet vurderes ikke til å direkte
handle om samfunnsdelen, men tas til
orientering.

-

Alle innspill til kunnskapsgrunnlaget
er vurdert samlet sett innledningsvis i
dette dokumentet.
Mulighetsstudiene ble utført i
forbindelse med planprosessen.
Alle innspill om medvirkningsprosess
er vurdert samlet sett innledningsvis.
Arbeidsutvalget har hatt møter med
administrasjonen og planforslaget er
bearbeidet frem til politisk

Dato: 10.03.2022

-

Er opplegg for medvirkning i
planprogrammet fulgt opp?
Bare 9 artikler på kommunens
facebookside om samfunnsdelen
Kritisk til innspillstre
Spørsmål om hva gjestebud er, hvem
som ble invitert og hvor det ble
informert om dette
Er artikler i avisa nok til å gi
innbyggere utenfor byene forståelse
av hva som skjer?
Er det relevant for bygdene å følge
med på digital bykonferanse?
Ble innbyggere invitert til en digital
workshop i februar
Etterlyser kommunikasjonssjef
Tipser om sms-tjeneste
Oppsummerer arealstrategien
Hvor skal bygrensene gå?

-

Er det konkrete områder i
levekårsundersøkelse som skal
prioriteres?
Spørsmål om hvilken type næring som
skal satses på i byene, samt
innvending om at det er vanskelig
med moderne lokaler for næring og
kombibygg i sentrumsområder.

-

-

Hvem skal bo i byene, eldre eller
unge?

-

-

Har en rekke spørsmål om hverdagen
og reisevanene til ansate på rådhuset

-

-

Hvilken type bedrifter med kontorer
skal lokaliseres til byene?

-

-

Skal eksisterende bygdemiljø få
forverrede levekårsindikatorer for å
forbedre levekårsindikatorene i
byene.
Mener at de utenfor byene vil føle seg
ekskludert

-

Finnes det dokumentasjon på
arealreserve?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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sluttbehandling.
Ja
Tas til orientering
Tas til orientering
En lavterskel metode for medvirkning
som ble annonsert på kommunens
nettsider
Avisen har redaksjonell frihet

Det er opp til hver enkelt aktør å
vurdere om innholdet er relevant
Ja
Tas til orientering
Tas til orientering
Tas til orientering
Det er ikke fastsatt grenser i
arealstrategien
Er ikke valgt ut konkrete områder fra
levekårsundersøkelsen
Besøksintensiv handel og service, og
arealintensiv næring, bør legges til
byene. Konkrete føringer for
bebyggelse gjøres ikke i
samfunnsdelen, men kan utformes i
f. eks. arealdelen eller
reguleringsplaner.
Kommunen kan ikke bestemme
hvem som skal bo i boliger. En variert
beboersammensetning i et område
kan være positivt for både byliv og
bomiljø. Lokalisering, uteområder,
størrelse og type bolig kan være
noen faktorer som påvirker hvilke
boliger som er attraktive for ulike
aldersgrupper og livssituasjoner.
Det er ikke funnet tilstrekkelig
datagrunnlag som svar på
spørsmålene. Vurderes ikke som
direkte relevant for planforslaget.
Arealintensiv næring i form av
kontorarbeidsplasser bør legges til
byene.
Det er ikke nødvendigvis en direkte
sammenheng. Det er mål om at
kommunen skal ha små forskjeller i
levekår
Samfunnsdelen er en plan for hele
kommunen. Høringsinnspill og
medvirkning har ført til endringer i
planforslaget.
I folkemøtene ble det fremlagt tall og
kartillustrasjoner basert på foreløpig
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arealregnskap, som gjøres i
forbindelse med rullering av
kommuneplanen.
Samfunnsdelen er en strategisk plan,
arealdelen vil behandle konkret
arealdisponering.
Tas til orientering. Det er ikke oppgitt
hvilke kilder dette er ifra.
«Eplehagefortetting» er et vidt
begrep, særlig når tomter kan variere
svært mye i størrelse. Det er ikke
laget noen konkrete føringer for
eplehagefortetting. Dette vil
konkretiseres mer i arealdelen og i
reguleringsplaner.

-

Det er for lite næringsareal, det
haster med å få regulert nytt

-

-

Fastlandet har kun 3 år igjen med
boligreserver.
Skeptisk til eplehagefortetting

-

Kommunen bør øke med mer
utviklingsareal
Kommunen sier det er stor
arealreserve utenfor byene
Kommunen har mange eneboliger og
få leiligheter

-

Tas til orientering

-

Foreløpig arealregnskap viser det.

-

Ja, av kommunens 19 419 boliger er
15 011 eneboliger, 2 879 annen
småhusbebyggelse (tomannsboliger,
rekkehus, osv) og 913 leiligheter. I
tillegg kommer annen type
bebyggelse. Til sammenligning har
Haugesund 19 134 boliger, hvorav
8 076 er eneboliger, 5 661 annen
småhusbebyggelse og 3 905
leiligheter (SSB 2021).

-

Er det nok ledig areal i byene og kan
dokumentasjon fremlegges?

-

-

Haugalandet er ikke bare myr
Skeptisk til SSBs fremskrivingstall

-

-

Kommunen må bruke mer reelle tall

-

-

Skal Kolnes bare øke med 40
innbyggere frem til 2050?

-

-

Haugalandet må ikke være passive
med tanke på nye innbyggere

-

Potensiale for areal kommer an på
rammene i arealdelen og
reguleringsplaner. Mulighetsstudiene
og foreløpig arealregnskap viser at
det er stort potensiale.
Tas til orientering
Fremskriving av befolkningstall er et
estimat og kan endre seg, men det
beste faglige grunnlaget man har
tilgjengelig.
Det er vanskelig å finne mer reelle
tall faglig sett enn SSB, men
kommunen ønsker allikevel at
ambisjonsnivået skal være høyere,
noe som er reflektert med
justeringer i planforslaget.
Med så små tall blir det lett å få
relativt sett store avvik. Kolnes har
større arealreserver enn dette og
justeringer av arealstrategien gir
muligheter for at en større andel av
boligveksten kan komme utenfor
byene i tettstedene.
Samfunnsdelen legger opp til å gjøre
Karmøy, som en del av Haugalandet,
til et godt sted å bo.

-

-
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-

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering

-

Tas til orientering

-

Har flere spørsmål og observasjoner
relatert til spørsmålet: Hvor vil folk
bo?
Har flere spørsmål og observasjoner
rundt unge, nyutdannede og nye
skattebetalere
Har flere spørsmål og innspill til Leve
hele livet-reformen
Hva viser konsekvensanalysen?

-

-

Hvordan skal måloppnåelse måles?

-

-

Vil innspill og medvirkning føre til
endringer i planforslaget?

-

Scenarioutredningen viser hvordan
ulike alternativ bidrar til
måloppnåelse
Metode må tilpasses formen på
målet. Noen kan måles kvantitativ,
andre må gis en kvalitativ vurdering.
Planforslaget som legges frem til
politisk behandling er justert på flere
punkter etter høringsperioden.

-

-

236
Anders Netland

237

-

Kan ikke se at utvikling av byer er mer
bærekraftig enn utvikling av
tettsteder
- Vil satsing på byene gi mindre
biltrafikk, bedre kollektivtilbud og
mindre nedbygging av jordbruksjord?
- En forutsetning at det kommer
kjøpesentre sør på øya
- Hvorfor ikke fortette på NorheimVormedal?
- Prioritering av sør-Karmøy kan bety at
mange flytter til nabokommuner
- Etterlyser oversikt over hvor unge vil
bosette seg
- Kommunen må ha en klar tanke om
utvikling av Norheimsområdet. Kun
privat regi gir dårlige løsninger.
Samfunnsdelen mangler noe på dette.
Det gis forslag til grep for utvikling av
Norheim.
Svein Lieng:
-

239

-

Dag-Helge
Rønnevik

-

-

-

Ønsker satsing på energi og
strategi der folk bor i dag

Nærmiljø og lokalsamfunn er viktige
for helse og trivsel
For å utvikle gode lokalsamfunn må
kommunen involvere næringsliv,
frivillige organisasjoner og innbyggere
Kommunen må jobbe mer strukturert
med dette temaet ved å etablere en
nærdemokratimodell
Bør bruke ABCD-metodikken
Kommunen bør søke samarbeid med
Høgskolen Vestland
Aktive lokalsamfunn har en god
investering for å redusere ensomhet,
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Innspillet berører tema som er gitt en
oppsummert og felles vurdering
innledningsvis i dette dokumentet.
Konkret e forslag til Norheim tas til
orientering, men konkrete tiltak ikke blir
del av samfunnsdelen, og er mer aktuelt
for arealdelen og andre planer.

Tas til orientering – se generell vurdering
av tema 1 innledningsvis i dette
dokumentet.
Det vurderes som å være stort
sammenfall mellom innspillet og foreslått
samfunnsdel. Innspillet tas til orientering.

Dato: 10.03.2022

240
Wenche
Kristiansen
241
Hilde Agasøster
242

psykiske plager, rusavhengighet og
livsstilsykdommer, samt gjøre det
attraktivt for unge å bosette seg her
- Grunnet teknologisk utvikling og
trender kan Karmøys lokalsamfunn
for mange nye innbyggere
- Bærekraftsmålene kan oppnås
samtidig det som allerede finnes i
kommunen utvikles
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Tas til orientering.

Rolf Saltvedt

245

-

Kjell Mydland

-

-

250
Roy Fosen
252
Ole Kristian
Nilsen og Tor Ivar

Se vurdering av innspill nummer 67.

Seniorlandsby/sykehjem må legges på
fastlandet, foreslår ved Norheim
sykehjem. Flere fordeler med denne
plasseringen enn tenkt plassering på
Spanne, deriblant kortere avstander
til funksjoner. Seniorlandsby på
Spanne gjør det vanskelig for beboere
å komme seg til forretninger,
tjenester, osv.
Det er for mange en kjent sak at
trafikksikkerheten mellom Kolnes
barneskole og Aksnes-krysset ikke er
god. Karmøy kommune kjører derfor
ungene med Taxi til og fra skolen per
d.d. Strekningen har ikke fortau per i
dag, noe som medfører at gående
opplever utrygghet ved ferdsel langs
veien.
Jeg er innforstått med at en utbedring
til gang og sykkelsti etter dagens
standard krav vil medføre
uforholdsmessig store inngrep og
kostnader langs denne traseen.
Det er likevel et sterkt ønske at det
gjøres trafikksikringstiltak tilpasset
dagens situasjon. En enkel gangsti
hadde gjort stor positiv forskjell,
kanskje i kombinasjon med andre
trafikksikringstiltak.

Se generell vurdering om
trafikksikkerhetstiltak innledningsvis i
dette dokumentet.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Arealinnspill til eiendom med Gnr. 149 og
Bnr. 7.

Arealinnspill behandles ikke i
samfunnsdelen, men kan sendes inn ved
varsel om oppstart av kommuneplanens
arealdel.
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Våge
253

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Positivt at planen baserer seg på
bærekraftsmålene, men mangler
innhold og konkretisering av strategi
innenfor tema som matproduksjon,
vannforsyning, energiforsyning og
energiproduksjon.
- Kommunen bør styrke nærdemokrati
for å skape samsvar med visjonen og
oppnå en bærekraftig utvikling
- Ser at det kan være positivt å styrke
byene, men mener at denne
retningsendringen ikke bør gjøres for
raskt eller uten aksept i befolkningen,
og ikke i samsvar med visjonen.
Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Tas til orientering.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

-

Uenig i eksisterende planer
Ønsker rettferdig fordeling av midler
over hele kommunen med en logisk
utviklingsplan
- Før utvikling sør i kommunen bør
flaskehals på Håvik løses med
dobbeltvei
- Områder med bedre tilgjengelighet
kan utvikles før dette, uten å øke
trafikkmengder på veier som i dag har
trafikkutfordringer
Er i mot planforslaget, skeptisk til
urbaniseringstrend, ber kommunen om å
gjøre research før planforslaget vedtas

Se generelle vurderinger om
samferdselstiltak innledningsvis i dette
dokument.

Gir sin tilslutning til innspillet fra
Fastlandsrådet i Karmøy.

Se vurdering av innspill nummer 67.

264

-

Tas til orientering.

Hilde Marie
Bergfjord

-

Tore Wiksnes
254
Sondre Knutsen
256
Thorleif Waage
Gismervik

257
Synnøve O.
Brakestad
258
Ida Bjørhovde
261
Ben Gowen

262
May-Britt Nilsen
263
Rikke Osmundsen
Tveit

Registrert feil opplysninger om sin
eiendom i kart i mulighetsstudien for
Åkrehamn.
Ber om at feilen rettes opp
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Se vurdering av innspill nummer 67.

Tas til orientering. Se for øvrig generelle
vurderinger innledningsvis i dette
dokumentet.
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265
Økokrambua v/
Årstein Sjøen

•
•

Skeptisk til urbaniseringstrend
Kan gjøres andre ting enn
urbanisering for å redde miljøet
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Tas til orientering.

