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NOTAT

1 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART
OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL HØRING AV PLANPROGRAM FOR NY KOMMUNEPLAN 2018 – 2030, MED RÅDMANNENS
VURDERING
Under følger en oppsummering og rådmannens vurdering av de innspillene som kom inn til høringen av planprogram for ny kommuneplan 2015
– 2030. Alle innspill er vedlagt i samme rekkefølge som under.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

Syklistenes landsforening, 10.11.2015
Kjell Ove Todnem, 13.11.2015
Forsvarsbygg, 16.11.2015
Vistnesvågen hytteforening, 23.11.2015
Norges vassdrags- og energidirektorat, 24.11.2015
Kystverket, 2.12.2015
Morten Simonsen, 4.12.2015
Randaberg næringspark, 8.12.2015
Lyse, 9.12.2015
Rogaland fylkeskommune, 4.12.2015
Inger Kari Nerheim, 10.12.2015
Fiskeridirektoratet, 10.12.2015
Randaberg Hagelag, 10.12.2015
Øster Hus Gruppen, 10.12.2015
Fylkesmannen, 10.12.2015
Randaberg kirkelige fellesråd, 17.12.2015
Direktoratet for mineralforvaltning, 22.12.2015

Rådmannen gjør oppmerksom på at hele eller deler av innspill som kun gjaldt planprogrammet, ble behandlet ved fastsettelse av
planprogrammet og nå er tatt ut av merknadsdokumentet.
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NOTAT
Merknad

Rådmannens vurdering

1.1 Syklistenes landsforening, 10.11.2015
Ber kommunen ta spesielt hensyn til tilrettelegging for pendlerrute
mellom Randaberg og Stavanger, og mulig tilkobling til
sykkelstamveien for pendlere til Forus.

I fremtiden vil en del av Randabergs overordnede sykkelnett følge E39
mot Stavanger og videre til sykkelstamveien. Torvmyrveien skal rustes
opp med delvis «dansk løsning» (enveisregulert sykkelfelt med fortau)
og delvis sykkelvei med fortau. Randabergveien skal reguleres, og det
skal vurderes om hele eller deler av strekningen skal oppgraderes til
høyere standard.

Vil også be kommunen om spesiell tilrettelegging for skolesykling og
mulighetene for rekreasjons- og treningssykling. Håper generell
tilrettelegging av lokale sykkelstier og sikring av syklisters sikkerhet
blir godt ivaretatt.

Skolesykling ivaretas for tiden gjennom oppgradering av Torvmyrveien,
samt eksisterende plan for Vistnesveien og planer som er under arbeid
for Grødemveien og deler av Kyrkjeveien. Etter rådmannens vurdering
bør Randaberg først og fremst satse på jobb/skole- og hverdagsreiser
de neste årene, og mindre på rekreasjonssykling. Bedre sykkelvilkår i
sentrum er en viktig del av dette.

1.2 Kjell Ove Todnem, 13.11.2015
Ber om at ca. 7,5 daa av gnr/bnr 61/21 og 61/26 blir omdisponert fra
LNF til erverv/næringsområde. Det er inngått leieavtaler for store
deler av driftsbygningene på landbrukseiendommen. Endringen vil
ikke være til hinder for landbruksdrift på eiendommene. Det aktuelle
området egner seg ikke til matproduksjon eller er allerede bebygd.
Formålet er drift av utleielager, oppføring av flere lagerbygg,
garasjer og personellrom/kontorer.

I sak DS HNK 362/13 ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanen, for
bruksendring fra 2 driftsbygninger til lager. Dispensasjonen ble bla. gitt
med begrunnelse i at trafikken ville bli akseptabel. I vilkårene ble det
vist til at bruksendringen kan få konsekvenser for eventuell framtidig
søknad om ny garasje/redskapshus. Etter rådmannens vurdering bør ny
næringsutvikling skje i eksisterende næringsområder og ikke som
omdisponering av LNF-områder til spredte næringsområder.
Næringsvirksomhet i LNF-områder bør være gårdstilknyttet og basert
på gårdens ressursgrunnlag. Omdisponering i kommuneplanen vil
danne presedens for at det kan etableres næring i områder der det
tidligere er gitt dispensasjon. Rådmannen anbefaler at eiendommene
ikke blir omdisponert til næring.

Det er uttrykt ønske fra kommunen/offentlige myndigheter om at
kommuneplanens arealdel skal gi en mest mulig rett beskrivelse av
alle arealer i kommunen.

Kommuneplanen skal angi arealsituasjonen i grove trekk. I det
gjeldende området er det landbruk, men det er gitt et unntak
(dispensasjon) fra kommuneplanen for 2 driftsbygninger.

1.3 Forsvarsbygg, 16.11.2015
4

NOTAT
Ber om at forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø merkes av som
hensynssoner med bestemmelser som ivaretar forsvarets rett til å
gjennomføre øvelser.

Stort sett hele Randabergs sjøareal er omfattet av skyte- og
øvingsfeltet. En slik hensynssone vil gi tydelig dårligere lesbarhet av
kommuneplankartet. Merknaden er fulgt opp ved at det er nevnt i
bestemmelsene at områdene NFFF og FF kan brukes til øve- og
skytefelt for forvaret. I tillegg er området vist i temakart.

Ber om at forsvarets eiendom på Randabergfjellet vises med
arealformål “forsvaret”, for å synliggjøre og ivareta forsvarets
interesser.

Innspillet er fulgt opp.

1.4 Vistnesvågen hytteforening, 23.11.2015
Dagens kommuneplan tillater at hytter i Vistnesvågen kan ha
bruksareal (BRA) på 60 m2. I tillegg tillates bod på 10 m2
BRA/bebygd areal (BYA). Hytteforeningen ber om at hyttene tillates
bygd med BRA på 90 m2 og bodene med BYA på 15 m2.

En del av grunnlaget for dagens størrelser er hensynet til friluftsliv og at
hyttene ikke er ment for helårsbruk. Randaberg er ingen typisk
hyttekommune. Jo større hytter som tillates, jo mer dominerende
fremstår et hyttefelt. Det er med på å påvirke hvordan andre tar området
i bruk til tur og opphold. Hytteforeningen foreslår 50 % økning i
bygningsmassen. Etter rådmannens vurdering, kan det tillates andre
størrelser i området som er satt av til hyttefelt enn for hytter i LNFområder og landskapsvernområder. Rådmannen anbefaler at BYA for
hytter settes til 75 m2 BYA og at BYA for boder settes til 15 m2. Det vil
være mulig å oppnå større komfort i hyttene, uten at hyttefeltet endrer
vesentlig karakter. Det er utfordrende å styre utbygging av hyttefelt
gjennom kommuneplan. I plankartet er det lagt inn en byggegrense som
begrenser en del utbygging mot sjøen. Etter rådmannens vurdering bør
det ikke tillates større hytter eller annen byggegrense enn i
planforslaget uten at det stilles krav om regulering av hyttefeltet.

Ønsker at kommuneplanen skal inneholde prioriteringer om bla.
gang- sykkelveier, og ber om at gang- og sykkelvei langs
Vistnesveien får høyeste prioritet.

Gang- og sykkelvei langs Vistnesveien har høy prioritet i forslag til ny
trafikksikkerhetsplan. Den står som nummer 2 på listen over store tiltak,
etter oppgradering av kysset Goaveien x Kyrkjeveien.

Foreslår oppmerking og bedre merking av tursti mellom Vistnesfyret
og Tungenes.

Fylkesmannen arbeider for tiden med en besøksstrategi for
Jærstrendene, der kyststi potensielt kan være et tilretteleggingstiltak.

1.5 Norges vassdrags- og energidirektorat, 24.11.2015
Legger til grunn at naturfare skal vurderes og begrunnes for alle nye
byggeområder, jf. kravet om ROS- analyse.
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Naturfare er vurdert i ROS- analyse.

NOTAT
Anbefaler følgende prinsipp for vurdering av naturfare på ulike
plannivå:


Kommuneplan: potensiell fare skal være identifisert



Reguleringsplan: reell fare skal være utredet



Byggesak: tilfredsstillende sikkerhet skal være dokumentert

Rådmannen støtter opp om dette prinsippet.

Påpeker at deler av Randaberg ligger under marin grense. Marine
avsetninger kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. Viser
til Kvikkleireveilederen 7/2014 som viser en prosedyre for å gjøre en
overordnet vurdering av hvilke områder som potensielt er utsatt.

Potensielle kvikkleireområder er kartlagt og har blitt lagt inn som
fareområder i plankartet.

Forventer større utfordringer med flom og erosjon som følge av
klimaendringer og mer intens nedbør. Flomvannføringen i små
nedbørsfelt og kystvassdrag er forventet å øke med 20 %. Elver og
bekker bør få tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det
ikke blir bygget i områder utsatt for vassdragsrelatert fare. NVE
anbefaler åpne løsninger for vassdrag og overvann. Ny utbygging
bør ikke øke avrenningen til vassdrag.

Det er lagt inn nye bestemmelser (§11.1.) om at overvann skal
håndteres på tomten eller innenfor planområde. Det er også lagt til
retningslinjer om bruk av blågrønn faktor for å støtte opp om kravet.

Oppfordrer til å kartlegge bekkelukkinger, kulverter og bruer slik at
en kan vurdere hvilke områder som kan være utsatt for
oversvømmelse dersom disse går tett. Slike flomveier kan med
fordel vises som hensynssone og tilknyttes bestemmelser som
ivaretar sikkerheten eller krav om videre utredning.

Det finnes gamle kart over bekkelukkinger/kanaler. I forslaget til ny
kommuneplan er det kun et område (BN) som er i mulig risiko. For nå
håndteres dette i reguleringsplan for området. En nærmere kartlegging
kan bli aktuelt i tiden framover.

Har flere innspill og anbefalinger om utforming av plankart og
bestemmelser.

Fareområder og kraftlinjer er lagt inn i kartet. Fra tidligere kommuneplan
er begrensinger på bygge- og anleggstiltak langs Hålandsvannet, etter
pbl. § 11-11, nr. 5 videreført. Det er også satt bestemmelser om vern av
kantvegetasjonen langs vannet, med visse unntak for drift og
vedlikehold.

1.6 Kystverket, 2.12.2015
Kommunen er bevist sin rolle med å ta høyde for sjøtrafikkens
arealbehov i farledene og ankringsbehov i arealplanleggingen. Det
er viktig at kommunen vektlegger sikkerhet og fremkommelighet i
farvannet i kommunal planlegging, for å kunne ivareta og forbedre
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Farleder og ankringsbehov er lagt inn i plankartet. I bestemmelsene er
det tillatt etablering av navigasjonsanlegg i sjø og innenfor 100metersbeltet. Det ble lagt inn næringsområder med sjøtilgang i forrige
kommuneplan. Disse vil bli ferdig utviklet først i denne perioden.

NOTAT
sikkerhet, fremkommelighet og effektivitet for sjøtransporten. Det er
også viktig for det maritime næringslivet å ha tilgang til tilstrekkelig
næringsareal med sjøtilgang. Havnene spiller en viktig rolle for å nå
målet om økt godstransport på sjøveien.
1.7 Morten Simonsen, 4.12.2015
Knut Simonsen AS flyttet inn i nåværende lokaler i 1987.
Eiendommen ligger utenfor langsiktig grense for landbruk og
grenser til etablert næringsområde. Dagens situasjon er til ulempe
for videre drift og utvikling av bedriften/eiendommen. Ber om en
justering av langsiktig grense, slik at eiendommen kan avsettes til
næringsareal.

Omdisponering i kommuneplanen vil danne presedens for at det kan
etableres næring i områder der det tidligere er gitt dispensasjon.
Rådmannen anbefaler at eiendommen ikke blir omdisponert til næring.

1.8 Randaberg næringspark, 8.12.2015
Ber om at næringsområdet som ble tatt ut av planprogrammet
legges inn på nytt med følgende tekst:

Området er lagt inn i forslaget til ny kommuneplan.

Det legges opp til at kommuneplanen setter av et næringsområde
inntil eksisterende næringsområde ved Randabergsletta. Størrelse
og avgrensning vurderes i det videre arbeidet.
1.9 Lyse, 9.12.2015
Lyse ønsker å komme i dialog med kommunen, for å se på
plasseringen av ny transformatorstasjon på ca. 18.000 m². Det er
ønskelig å bygge ny transformatorstasjon på Harestad til erstatning
for stasjonen på Sande. Samme innspill er gitt til kommunedelplan
for Harestad.

Plassering av ny transformatorstasjon avklares i kommunedelplan for
Harestad.

1.10 Rogaland fylkeskommune, 4.12.2015
Mener kommunen skal ha ros for å sette folkehelse som øverste mål Folkehelseoversikten har vært en viktig del av grunnlaget for ny
for kommuneplanen og mener folkehelseperspektivet kommer godt
kommuneplanen og valg av satsingsområder.
frem. Folkehelsesituasjonen er imidlertid lite beskrevet og det
forutsettes at analysen av lokale folkehelsedata blir lagt til grunn for
mer konkret prioritering. Anbefaler at ulike prosjekter der kommunen
og fylkeskommunen samarbeider forankres som en del av satsingen
i kommuneplanen.
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NOTAT
Mener det er positivt at det legges opp til drøfting av visjonen.
Utarbeiding av veileder til visjonen virker som et godt grep.

Tatt til orientering. Veileder til visjonen (grønn veileder) har blitt
nedprioritert i det nåværende arbeidet med ny kommuneplan.

Kommunen bør ha klart definerte strategier for å hindre spredt
utbygging og legge til rette for høy arealutnyttelse som sikrer urban
utvikling og et godt kundegrunnlag for kollektivtransport. Dette må
igjen balanseres opp mot hensyn til bokvalitet og helsefremmende
bomiljø.

Innspillet er fulgt opp gjennom samfunnsdelen og bestemmelser i
arealdelen.

Å ikke disponere mer areal til boligbygging enn ved mindre
justeringer og gjennom kommunedelplan for Harestad i denne
perioden, synes som en fornuftig strategi. Arealdelen bør synliggjøre
en rekkefølge for utvikling av nye boligområder i samsvar med
planer som gjelder transport og sentrumsutvikling.

Tatt til orientering. Synliggjøring av utbyggingsrekkefølge skal gjøres
gjennom forslag til boligbyggingsprogram.

Det bør vurderes hvordan boligtilbudet best kan tilpasses fremtidig
befolkningsstruktur gjennom variasjon i boligtyper tilpasset ulike
grupper, som f.eks. enslige, vanskeligstilte, eldre osv. Videre
oppfordres det til at kommunen også fokuserer på hvordan sosial
bærekraft i bomiljø kan ivaretas.

Det er lagt inn krav om variert boligutvalg og kvalitetskrav til uterom og
møteplasser i bestemmelsene. Videre er det fokus på levende nærmiljø
(jfr. sosial bærekraft) i samfunnsdelen. Ut over dette er boliger for
vanskeligstilte tema i boligsosial handlingsplan.

Kommunen står fritt til å tilbakeføre deler av arealene på Grødem
dersom dette er ønskelig. Det forutsettes at dette ikke erstattes av
spredt boligutbygging, men kompenseres gjennom økt fokus på
fortetting og transformasjon.

I forslaget til ny arealdel er arealene mellom E39 og Fjellheimveien på
Grødem lagt inn i kjerneområde landbruk. Planen legger også opp til
høy arealutnyttelse. Spredt boligbygging skal ikke øke som følge av
endringen.

Ber om at føringene i regionalplan for landbruk legges til grunn for
det videre kommuneplanarbeidet. Den viktigste forutsetningen for
økt matproduksjon og livskraftig landbruk er å ta vare på matjorda.
Fylkesrådmannen oppfordrer til at hensynet til landbruket som
næring, blir bedre integrert i kommuneplanleggingen.

Planen setter føringer om å ta vare på produksjonsgrunnlaget for
landbruksnæringen, jfr. også punktet over.

Minner om at det under plantema næring og sysselsetting er
regionalplan for næringsutvikling, regionalplan for Jæren og
regionalplan for landbruk som først og fremst legger målene og
rammene for næringsutvikling i kommunene.

Tatt til orientering.
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NOTAT
Vil gi kommunen ros for god sentrumsutvikling og mener det er
positivt at kommunen nå vil satse på å styrke sentrum ytterligere
som en arena for økt handel og folkeliv.

Tatt til orientering.

Råder kommunen til å ha søkelyset på sjøarealene og vurdere
behovet for å oppdatere arealdelen i forhold til arealbruksinteresser,
næringsinteresser og arealbehov.

Sjøarealene er gitt større oppmerksomhet i ny kommuneplan enn
tidligere.

Det er viktig at kommuneplanen viser til hvordan hensynet til
Hensynssoner for kulturmiljø og bestemmelser for kulturminner er tatt
kulturminner og kulturmiljø vil ivaretas. Blant annet må kulturminner med i forslaget.
sikres gjennom å vise disse med korrekt hensynssone på plankartet,
med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. Manglende
ivaretakelse av kulturminneinteressene vil kunne føre til innsigelse.
Det må gå klart frem av planforslaget at undersøkelser etter
kulturminnelovens § 9 vil bli avklart på reguleringsplannivå. Dette
innebærer at arealdelen ikke vil ha direkte rettsvirkning i forhold til
automatisk freda kulturminner.

Lagt inn i bestemmelsene.

1.11 Inger Kari Nerheim, 10.12.2015
Er kritisk til kommunens satsing på boligbygging og ønsket tetthet.
Stiller spørsmål ved hva som er det gode liv og hvem som skal
planlegge hvor og hvordan dette skal foregå.

Boligbyggingen går ned i tråd med mål om redusert befolkningsvekst fra
1,2 % til 1 %. Samtidig har Randaberg mål om å ta vare på mest mulig
matjord. Høy tetthet gir mindre nedbygging av landbruksjord, og
miljøverdier. Samtidig øker faren for redusert bokvalitet dersom
tettheten blir for høy. I kommuneplanen er det lagt inn flere
kvalitetskriterier som skal sikre en høy tetthet samtidig som kvaliteter
som god bokvalitet blir ivaretatt.

Teknologiendringer kan endre måten vi lever på. Bussveiene vil
kanskje ikke være så viktige likevel om femten år, hvis det blir enkelt
å velge annerledes. El-syklene blir billigere og bedre. Tomteprisene
blir lavere når bønder kan selge direkte av uproduktiv mark og
kommunen ikke kjøper med tvang. Det er ikke gitt at alle
begrensingene planleggerne ser i dag vil være virkelige i morgen.
En så langsiktig plan bør være åpen.

Det er mye vi ikke vet når vi planlegger mot 2030. Det gjør at vi bør
være åpne for å tenke nytt, for eksempel om hvordan vi forflytter oss i
framtiden. Samtidig må planleggingen ta utgangspunkt i dagens
situasjon og det vi vet i dag. Spredt utbygging fører til større
arealbeslag, økte klimagassutslipp og mer trafikk. Videre gir det større
offentlige utgifter knyttet til infrastruktur.

1.12 Fiskeridirektoratet, 10.12.2015
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Foreslår at sjøområdene gis hovedformål for bruk og vern av sjø,
slik at også fiske og akvakultur blir inkludert. Alternativt anbefales
kombinerte formål der både fiske og akvakultur er inkludert.
Foreslår at kommunen viser marint biologisk mangfold i
sjøområdene som hensynssoner.

NOTAT
Sjøområdet generelt er gitt formålene fiske, ferdsel, fritid og natur. Det
er lagt ut et eget område for akvakultur.
Viktige marine naturtyper som ålegressenger, bløtbunnsområder,
skjellsandområder og stortare er lagt inn som hensynssoner.

1.13 Randaberg Hagelag, 10.12.2015
Det er viktig at planen legger til rette for at familier kan ha mulighet
til å ha hage, med blomster, bær og grønnsaker. Det er grundig
dokumentert hvor stor betydning dette har for helse, trivsel og å
unngå gjennomtrekk av beboere.
Standard lekeplasser har vist seg lite egnet for dagens måte å
bo/leve på. Ønsker å vite hvordan kommunen tenker i forhold til å
lage felles møteplasser, med noe for alle generasjoner.

Innspillet peker på et viktig poeng om bokvalitet. Planen legger opp til
god arealutnyttelse. Med høyere boligtetthet forsvinner noe av det
tradisjonelle hagebegrepet. Etter rådmannens vurdering er dagens
fortettingspraksis, såkalt eplehagefortetting, også til ulempe for hage.
For å ta vare på hensynet til hage og grønt, legger planen opp til
arealkrav om minste felles uteoppholdsareal (MFUA), sammen med
retningslinjer om lekeplasser og møteplasser. Planen legger opp til at
plassene i framtiden skal formes mer som møteplasser for alle, og at
det skal være mer grønt, benker og bord, og lignende (jfr.
bestemmelsene kap. 6).

Er bekymret for at småskala hagebruk og gode, grønne fellesareal
har kommet for lite frem i planarbeidet. Vil gjerne være en aktiv
samtalepart i den videre prosessen med hensyn til dette.

I møte med hagelaget ble det orientert om at det viktigste er å ta vare
på de store grønne friområdene og gode felles møteplasser. Planen tar
grep for å imøtekomme dette. Hagelaget oppfordres til å følge opp
planen når den kommer på høring.

Det vil være uheldig å endre langsiktig grense nå. Grensen har gitt
forutsigbarhet for kommunene, grunneiere og eiendomsutviklere
over tid. Kan ikke se at Goa ivaretar regionalplanens intensjoner.

Langsiktig grense er endret i tråd med KPU- sak 5/18 i møte 25.1.2018.

Det er vanskelig å ta stilling til kommunens arealreserve. Dagens
markedssituasjon kan være et argument mot stor arealreserve. På
lengre sikt er det grunn til optimisme på vegne av markedet og
behovet for nye boliger i regionen. Den faktiske arealreserven
avhenger av mange forhold, og det kan være utfordrende å
gjennomføre en utbygging selv om arealene er avklart i
kommuneplanen. De vanligste utfordringene er gjerne: tid til
planlegging, rekkefølgekrav i tid, kostbare eller “uløselige”
rekkefølgekrav og grunnavståelse. På bakgrunn av dette er det
grunn for å legge til rette for større fleksibilitet. Mener det er
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Hvor stor arealreserven faktisk er, avhenger også av den
faktiske/vedtatte tettheten og mål om boligutbyggingstakt. I tråd med
KPU-sak 18/17 i møte 8.6.2017 er mål om befolkningsvekst redusert fra
1,2 % vekst til 1 %. Etter rådmannens vurdering er det tilstrekkelig areal
for boligbygging ut planperioden. I KPU-sak 18/17 ble det indikert at
dagens arealer og mulige områder kan holde langt over 2030. En
forutsetning er at Randaberg sentrum øst blir realisert i
kommuneplanperioden. Enkelte mindre reserveområder for bolig vil
likevel bli vurdert i kommunedelplan for Harestad.

NOTAT
grunnlag for å vurdere om en utbygging på Grødem kan starte i
denne kommuneplanperioden.
1.14 Øster Hus Gruppen, 10.12.2015
Det vil være uheldig å endre langsiktig grense nå. Grensen har gitt
forutsigbarhet for kommunene, grunneiere og eiendomsutviklere
over tid. Kan ikke se at Goa ivaretar regionalplanens intensjoner.

Langsiktig grense er endret i tråd med KPU- sak 5/18 i møte 25.1.2018.

Det er vanskelig å ta stilling til kommunens arealreserve. Dagens
markedssituasjon kan være et argument mot stor arealreserve. På
lengre sikt er det grunn til optimisme på vegne av markedet og
behovet for nye boliger i regionen. Den faktiske arealreserven
avhenger av mange forhold, og det kan være utfordrende å
gjennomføre en utbygging selv om arealene er avklart i
kommuneplanen. De vanligste utfordringene er gjerne: tid til
planlegging, rekkefølgekrav i tid, kostbare eller “uløselige”
rekkefølgekrav og grunnavståelse. På bakgrunn av dette er det
grunn for å legge til rette for større fleksibilitet. Mener det er
grunnlag for å vurdere om en utbygging på Grødem kan starte i
denne kommuneplanperioden.

Hvor stor arealreserven faktisk er, avhenger også av den
faktiske/vedtatte tettheten og mål om boligutbyggingstakt. I tråd med
KPU-sak 18/17 i møte 8.6.2017 er mål om befolkningsvekst redusert fra
1,2 % vekst til 1 %. Etter rådmannens vurdering er det tilstrekkelig areal
for boligbygging ut planperioden. I KPU-sak 18/17 ble det indikert at
dagens arealer og mulige områder kan holde langt over 2030. En
forutsetning er at Randaberg sentrum øst blir realisert i
kommuneplanperioden. Enkelte mindre reserveområder for bolig vil
likevel bli vurdert i kommunedelplan for Harestad.

1.15 Fylkesmannen, 10.12.2015
Fylkesmannen støtter de prioriteringer og veivalg som kommunen
Tatt til orientering.
har lagt inn for denne kommuneplanrulleringen. Særlig positivt er det
at folkehelse er en rød tråd gjennom planen, samt at det er satt mål
om nullvekst i personbiltransporten.
Det er viktig å sikre, gjennom valg av mål og strategier, at
folkehelsesatsingen og andre grep i samfunnsdelen blir fulgt opp i
arealdel, økonomiplan og sektorplaner.

Planen inneholder flere strategier og grep som føler opp satsingen.

Ber kommunen innarbeide innhold og mål for skolesektoren.

Kommuneplanen er lagt opp til å være mest mulig målstyrt, ikke
sektorstyrt. Konkrete mål for skolen er omtalt i virksomhetsplan for
skole.

Hovedstrategiene for kommunens satsing på barn og unge bør være Siden varsel om oppstart har Randaberg vedtatt en egen plan for barn
en del av samfunnsdelen.
og unge. Videre pågår ungrom-prosjektet, i samarbeid med
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NOTAT
fylkeskommunen. I samfunnsdelen er strategiene for bedre trivsel og
psykisk helse og for levende nærmiljø mye rettet mot barn og unge.
Mål og strategiske grep for integrerings- og inkluderingsarbeidet bør
løftes til kommuneplannivået.

Mål for inkludering og integrering er lagt til under langsiktig mål for
«inkluderende landsby».

Viser til at kommunen har lagt til grunn at det er vanskelig å
tilrettelegge arealer for næringskategori 3. Mener det er viktig at
kommunen har regionalt fokus. Regionalplanen har avsatt områder
hvor denne typen næring er hensiktsmessig. Mener det med
Mekjarvik er tilstrekkelig arealer i Randaberg for denne typen
næring.

Etter å ha tatt ut Grødem fra kjerneområde landbruk er det få
potensielle arealer for næring igjen i Randaberg. I planforslaget er
næringsområdet ved Randabergsletten foreslått utvidet i tråd med KPUsak 14/18 i møte 8.3.2018. Det er lagt opp til at området skal utvikles til
næringskategori 2.

I arbeidet om utvikling av sentrum bør det settes fokus på byrom
som tilhører felleskapet og fungerer som viktige møteplasser.
Temaet må sees i sammenheng med folkehelse, grønnstruktur og
gode traséer for myke trafikanter.

Samfunnsdelen legger opp til en overordnet strategi for sentrum. I
arealdelen er det lagt til bestemmelser om byrom og utearealer. Ut over
dette skal Randaberg lage en ny kommunedelplan for sentrum, i tråd
med kommuneplanutvalgets vedtak i sak 13/18 i møte 8.3.2018.

Fylkesmannen er positiv til at kommunen vurderer å legge Grødem
tilbake til langsiktig landbruk.

Tatt til orientering.

1.16 Randaberg kirkelige fellesråd, 17.12.2015
Vil utfordre kommunen til å ta visjonen mer i bruk. Mener at “En
grønn og livssyns-åpen landsby” er en attraktiv og inkluderende
landsby.

Visjonen er tatt mer i bruk i den nye kommuneplanen.

Vil peke på tros- og livssynsmangfoldet som utfordring og ressurs i
forhold til frivillighet og krikens rolle som kulturformidler. Ønsker tro
og livssyn i beskrivelse av en attraktiv og inkluderende landsby og i
tekster om integrering og om frivillighet.

Samarbeid med kirken som kulturformidler er lagt inn under attraktiv
landsby – et variert kulturliv.

Utfordrer kommunen til å definere tydelig hva som menes med
begrepet folkehelse. Dette må kommuniseres ut. Det bør jobbes
med relasjonen mellom målet om bedre folkehelse og visjonen.

Den nye planen sier mer om hva folkehelse er og om hvordan vi bør gå
fram for å nå målet om bedre folkehelse. Forholdet til visjonen er
illustrert i planen.

Stiller spørsmål ved hvorfor planperioden er satt fra 2015 til 2030 og
ikke 2018/19 til 2035.

Rådmannen anbefaler å endre planperioden til 2018-2030.
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Vil gjerne bidra i prosessen fram mot ny kommuneplan om det er av
interesse.

NOTAT
Rådet har bidratt videre i arbeidet med å velge ut satsingsområder for
kommuneplanen. Flere bidrag til hvordan den endelige planen bør
fremstå er også ønsket.

1.17 Direktoratet for mineralforvaltning, 22.12.2015
Ingen merknader.
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Tatt til orientering.

NOTAT

2 MERKNADER ETTER OPPSTART
OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN ETTER HØRING AV PLANPROGRAM, MED RÅDMANNENS VURDERING
Under følger en oppsummering og rådmannens vurdering av innspill som har kommet inn etter høring av planprogrammet. Innspillene som er
behandlet er de som er formulert konkret som innspill til planen. Innspillet fra Stavangerregionen Havn er ikke realitetsvurdert, som det kommer
fram lenger ned. Alle innspill er vedlagt i samme rekkefølge som under.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Marit Laugland Bjørnø og Jo Rune Randeberg, 29.4.2016
Knut Aanestad, 26.6.2017
Schjødt advokatfirma, 17.10.2017
Byggadmin as, 23.12.2017
Undertegnede grunneiere, 8.2.2018
Stavangerregionen Havn IKS, 3.4.2018

Merknad

Rådmannens vurdering

2.1 Marit Laugland Bjørnø og Jo Rune Randeberg, Randaberggeilen 49, 29.4.2016
Bor på en eiendom som er satt av til friområde i kommuneplanen.
Eiendommen skulle være buffersone når eiendommen i sør ble satt
av til næring for flere år siden. Før dette var eiendommen merket
med delvis LNF 8ca. 30 %) og delvis grøntareal (ca. 70 %). Dette
kan ses på eldre kommuneplankart. Nå som næringsområdet er tatt
bort, ber de om at området blir tilbakeført til de arealformålene som
gjaldt før.
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Innspillet gjelder friområdet inntil næringsområdet «Mekjarvik Nord»,
som tidligere var planlagt større i retning mot vest.
I kommuneplanen fra 1988 er deler av eiendommen (ca. 30 %) LNF.
Dersom dette tilbakeføres, vil eier kunne gjøre tiltak som f.eks. rivning
og bygging av nytt hus. Det vil ikke tillates flere boliger på eiendommen.
Etter rådmannens vurdering vil ikke ev. tiltak i tråd med
kommuneplanbestemmelsene for LNF være til ulempe for friområdet,
som først og fremst er orientert mot sjøen og turstien. Nå som
næringsområdet er tatt ut av kommuneplanene (i 2009) er det ikke
lenger det samme behovet for en grønn buffer mellom næring og sjø.
Rådmannen anbefaler at merknaden tas til følge. Den gamle grensen
fra 1988 er også justert tilbake for naboboligen Randaberggeilen 53.
Bebyggelsen vil fortsatt være omfattet av det generelle byggeforbudet i
100- metersbeltet slik som annen bebyggelse langs kysten i LNF-

NOTAT
området. Det betyr at hver utbyggingssak må vurderes som ev.
dispensasjon.
2.2 Knut Aanestad, 26.6.2017
Den vestre delen av gården som har grense mot Harestad skole er
satt av til ev. framtidig kirkegårdsareal. I forbindelse med nye planer
for området ber de om at ev. framtidig utvidelse av kirkegården skjer
som forlengelse av eksisterende kirkegård i stedet for deres
eiendom.

Kirkegården ble noe forlenget i områdereguleringsplan for Randaberg
sentrum øst. Det er ikke planer om utvidelse av kirkegården utover
dette.

2.3 Schjødt advokatfirma, Randabergveien 356, 17.10.2017
Score AS flytter sin virksomhet til Mekjarvik og vil flytte fra
Rådmannen anbefaler at innspillet tas til følge. Området er satt av til
Randabergveien 356. Mener eiendommen bør omdisponeres til
kombinert formål bolig og næring (med mulighet for dagligvarehandel).
boligområde. Det vil fremstå uheldig å fortsatt ha næring/industri det
eksisterende boligområdet når de flytter. Score mener det bør åpnes
opp for høy utnyttelse av eiendommen, f.eks. i form av lav
blokkbebyggelse eller rekkehus i kjede.
2.4 Byggadmin as, 23.12.2017
Ber på vegne av Byberg maskin om formålsendring for ca. 30 dekar
fra LNF til uttak av fjellmasser og deponering av rene masser som
stein, leire, grus og sand. Foreslår et uttaksvolum på ca. 150.000
m3. Tiltakshaver ser for seg en driftsperiode på minimum 10 år.
Estimert at det kommer ca. 20 passeringer i timen på det lokale
veinettet og gjennom Randaberg sentrum relatert til masseuttaket.
Området vil bli arrondert tilbake som fulldyrket jordbruksland etter
ferdigstillelse.
Området ligger i kjerneområde for landbruk. Tiltakshaver er i dialog
med flere grunneiere om muligheter for jordforbedring i form av en
bedret terrengarrondering og tilføring av overskuddsjord.
Massehåndteringsanlegget vil ligge gunstig til for å fraksjonere ut
masser for gjenbruk samtidig som transport for deponering
reduseres til jordforbedringsareal i nærområdet.
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Etter rådmannens vurdering ville formålsendringen gi fordeler i forhold
til målene i regionalplan for massehåndtering. Rådmannen anbefaler
likevel ikke endringen, med bakgrunn i følgende:







Området ligger i kjerneområde for landbruk.
En formålsendring over 10+ år behandles i praksis som et varig
tiltak. Det er mulig å tilbakeføre området til landbruk i framtiden, men
gjennomføringen kan være krevende og usikker i praksis.
Landbruksjord vil bli satt ut av drift for en lang tid. Det er
vanskelig/tidkrevende å reetablere landbruksjord som har vært
anleggsområde.
Området ligger uheldig i forhold til lokalt og overordnet veinett og
trafikken vil belaste lokalt nett og sentrum.
Tiltaket vil ha negative konsekvenser for nabobebyggelse.
Det er registrert motstand fra naboer (jfr. innspill under).

NOTAT
Ved at Randaberg kommune får et mottak og håndteringsanlegg for
rene masser i nærområdet, begrenses behovet for kjøring over
lange avstander for både deponering og transport. Dette er i
samsvar med målet i regionalplan for massehåndtering om at
stedlige ressurser skal forvaltes lokalt.
Forutsetter å gjøre tiltak for å redusere ulemper for naboer, slik som
rystelser, støv og støy.
2.5 Undertegnede grunneiere, 8.2.2018
19 grunneiere har skrevet under på et brev formulert som klage på
brev fra Byggadmin as. De har gått sammen om å innhente
dokumentasjon i saken. Grunneierne vil belyse punkter som går på
forvaltning av LNF-området, livskvalitet, oppvekstsvilkår, og
særegen natur. Tar opp uheldige følger i forhold til:







Innspillet er tatt til orientering. Viser til rådmannens vurdering over.

Støv og støy
Kulturlandskap
Landskap og stedets karakter
Naturmangfold
Trafikkforhold
Uttak av dyrbar mark og effekter på jordsmonn fra steinstøv som
spres fra anlegget.

2.6 Stavangerregionen Havn IKS (SRH), 3.4.2018
Stavangerregionen Havn har kommet med innspill om utfylling i og
utenfor moloen på Mekjarvik. Det er behov for å utvikle gode
havnearealer. De er største grunneier av sjønære næringsarealer i
Mekjarvik og ser potensiale for videre utvikling av kai- og
havnefasiliteter. Havnen i Mekjarvik ligger godt til rette med sentral
plassering ved innseilingen til Stavanger og tett inntil nye vei- og
tunnelprosjekter.

Rådmannens vurdering til førstegangsbehandling, jf. KPU-sak 24/18:
Innspillet er ikke realitetsvurdert i denne kommuneplanrulleringen.
Dersom området skal realiseres krever det langsiktig arbeid og grundige
avklaringer med alle parter. Rådmannen legger opp til at innspillet skal
vurderes som del av ny planstrategi for Randaberg. Planstrategien skal
vedtas senest ett år etter konstituering av neste kommunestyre og skal
blant annet si om kommuneplanen, eller deler av planen, skal rulleres.

Forslaget innebærer følgende bruksområder:

I KPU-sak 24/18 ble det vedtatt at innspillet skulle vurderes. Innspillet er
vurdert og behandlet i KPU-sak 33/18 hvor det ble vedtatt at
utfyllingsområdet i Mekjarvik legges inn som fremtidig næringsområde i
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Skjermet kailinjer med tradisjonelle operasjonsområde i bakkant

NOTAT




Kaier for rigger
Kai for dynamisk posisjonering (DP-kai)
Dypvannskai (min. 20 meter)

Området kan bygges ut i flere trinn. Mulig utforming av siste
byggetrinn er illustrert under.
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forslaget til ny kommuneplan med tilknyttede bestemmelser. Før
andregangsbehandling av kommuneplanen kreves det en enkel analyse
om Randabergstranden sin topografi vil bli berørt pga. endrede
strømforhold ved utbygging av kai, jf. KPU-vedtak 33/18.

NOTAT

3 MERKNADER OM AKVAKULTUR
OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL HØRING AV DISPENSASJONSSØKNAD FOR ETABLERING AV NYTT AKVAKULTUROMRÅDE VED
ALSTEIN
Merknadene handler om søknad om dispensasjon. I sak DS HNK 244/16 ble det vedtatt at søknaden om dispensasjon skal vurderes i
kommuneplanarbeidet. Innspillene til dispensasjon behandles nå som om de var innspill til en tidlig fase av kommuneplanen.
Merknader:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Uttale fra Kystverket Vest, datert 22.03.16
Uttale fra Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, datert 07.04.16
Uttale fra Fiskarlaget Vest, datert 14.04.16 og 27.05.16
Uttale fra Fiskeridirektoratet, datert 22.04.16
Uttale fra Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, datert 02.05.16
Uttale fra Naturvernforbundet i Rogaland, datert 02.05.16
Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 02.05.16

Rådmannen gjør oppmerksom på at vurderingene i tabellen, sammen med en samlet vurdering av saken, til sammen danner
grunnlaget for innstillingen i saken.

Merknad

Rådmannens vurdering

3.1 Kystverket Vest, 22.03.2016
Aktuelle navigasjonsinstallasjoner i området er Bragen fyrlykt i øst
og Gjerdholmen fyrlykt i vest. Anlegget vil ikke ligge i konflikt med
navigasjonssignal fra lyktene.
Det er betydelig sjøtrafikk i nærheten av området. Trafikken er i all
hovedsak konsentrert i farleiene øst og nord for lokaliteten. Et
akvakulturanlegg plassert vest av Alstein vil ikke være til særlig
hinder for vanlig og påregnelig skipstrafikk i området.
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Tatt til orientering.

NOTAT
Har derfor ingen merknader til at det gis dispensasjon fra
kommuneplanen.
3.2 Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, 07.04.2016
Har sendt saken over til Stavanger maritime museum, som
fagmyndighet for kulturminner under vann. Museet vil signalisere at
de vil kreve å få gjennomført marinarkeologisk registrering. Det er
kjente forlis nær, eller i, det varslede området. Det er potensial for å
finne automatisk freda kulturminner. Kravet om undersøkelse slår
inn når fylkeskommunen behandler søknad om akvakulturtillatelse.

Tatt til orientering.

3.3 Fiskarlaget Vest, 14.04.2016 og 27.05.2016, og
3.4 Fiskeridirektoratet, 22.04.2016
Det er registrert gyteområde for torsk og reketrålfelt øst for, samt
område for aktive redskap (sei og hyse) vest for og sør for (torsk)
omsøkte lokalitet.

Tatt til orientering. Det aktuelle havbruksområdet overlapper ikke med
områdene, men blir liggende i nærheten.

Er informert om at det foregår reketråling i stort sett hele
Håsteinfjorden på dypere vann en ca. 120 m. Det er veldig viktig at
ankringen ikke blir lagt ut i reketrålfeltene, inkl. snuområder.

Ut fra tilgjengelige dybdekart, ser anlegget ikke ut til å komme i konflikt
med tråleområder eller snuområder.

Fiskeridirektoratet region Sør kan ellers ikke se at tiltaket slik
skissert i søknad om dispensasjon vil kunne medføre konsekvenser
for de interesser direktoratet skal ivareta.

Tatt til orientering.

Fiskeridirektoratet har hatt saken til uttale hos Fiskarlaget. Det vises
til deres uttale:

Fiskarlaget har også kommentarer om fiskeområder og reketråling, som
samsvarer med Fiskeridirektoratets. Disse er ikke behandlet på nytt
under.

Har flere overordnede og generelle merknader om
havbruksforvaltningen og utfordringer i forhold til miljø og annen
næring/fiske på sjøen.

Tatt til orientering.

Mener det må komme fram på kommuneplankartet hvilke områder
som virkelig blir beslaglagt, ikke kun selve anlegget.

Hele anlegget vil vises i forslaget til kommuneplan. Ankringsområder vil
bli vist f.eks. som kombinert område eller som sikringssone /
bestemmelsessone.

Det foregår et aktivt yrkesfiske etter hummer, krabbe og kreps rundt
hele Alstein.

Tatt til orientering. Ut over ev. virkninger nevnt under vil
havbruksanlegget ikke være til hinder for krabbe og hummerfiske.
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NOTAT
Krepsefisket vil bli berørt dersom det foregår på bunnen der anlegget er
foreslått plassert.
Er svært skeptiske til oppdrettsanlegg like ved reketrålfelt. Det
gjelder både i forhold til bruk av avlusningsmiddel som kan påvirke
rekene og i forhold til at det kan komme for/feces på havbunnen i
området. Om det skal gis dispensasjon må det stilles strenge krav til
hva slags lusemiddel som kan brukes. I tillegg må en ha tett
oppfølging med foring, m.m.

Plan- og bygningsloven har ikke hjemmel til å stille tekniske krav om
lusemiddel. Rådmannen forutsetter at tiltakshaver og
konsesjonsmyndighet sørger for at det brukes miljøforsvarlige
driftsteknikker.

Når det gjelder utslipp til området må rette myndighet vurdere hva
slags konsekvenser drift av anlegget kan ha i forhold til fiskeri,
naturmangfold og vannkvalitet (vanndirektivet). En må se større
områder under ett i forhold til utslipp og påvirkning. Dette gjelder
spesielt når det er snakk om så stor biomasse.

Kommunen vurderer først og fremst om det skal åpnes opp for havbruk,
ikke hvor mye som kan produseres og evt. slippes ut. Rådmannen
forutsetter at de nødvendige hensyn blir tatt når saken skal vurderes
hos konsesjons- og sektormyndighetene.

3.5 Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, 02.05.2016
Akvakulturanlegg er plasskrevende og det kan være behov for
relativt store buffersoner som legger beslag på areal som kan
berøre andre interesser. Viktig at det også settes av areal til
oppankring.

Hele området markeres i plankartet. Selve havbruksanlegget bør settes
av til akvakulturanlegg. Ankringsområder vil bli vist f.eks. som kombinert
område eller som sikringssone/bestemmelsessone.

Anbefaler at søknaden behandles som en del av ny kommuneplan
for Randaberg, for å sikre at saken er best mulig opplyst og vurdert i
forhold til ulike brukerinteresser.

Søknaden behandles nå som et innspill til kommuneplanen.

Ved vurdering av søknaden må kommunen vurdere saken etter
naturmangfoldloven §§ 7-12.

Saken blir vurdert etter naturmangfoldloven.

3.6 Naturvernforbundet i Rogaland, 02.05.2016
Anlegget vil fremstå som svært dominerende tett inntil
landskapsvernområdet.

Anlegget vil endre landskapsinntrykket rundt Alstein, som i dag bærer
preg av å være uberørt. Etter rådmannens vurdering er noe påvirkning
på landskapet akseptabelt. Alstein er ikke kjent som et viktig område for
friluftsliv.

Tiltaket kan få enkelte sky fuglearter til å trekke bort fra Alstein.
Øyen har spesiell botanikk, såkalt fuglegjødslet vegetasjon, som
bare forekommer på små areal langs kysten.

Alstein ligger i et område med svært mye skipstrafikk tett inntil. Mye av
driften ved oppdrettsanlegg er automatisert, og trafikken til og fra
anlegget er begrenset. I følge konsekvensutredningen har tiltaket liten
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NOTAT
negativ effekt for artene, og at støy og ferdsel i god avstand ikke regnes
for å utgjøre noe problem for sjøfugl.
Anlegget er planlagt ca. 800 m fra fuglefredningsområdet Heglane
og Eime i Kvitsøy kommune. Føre-var-prinsippet bør anvendes
dersom det er tvil om et havbruksanlegg kan ha negativ påvirkning
på fuglelivet området.

I følge konsekvensutredningen er konsekvensen for verneområdet
ubetydelig, så lenge driften tar hensyn til fuglelivet. Rådmannen
forutsetter at tiltakshaver legger opp til driftsmetoder og
båttrafikk/tilkomstruter som ikke forstyrrer fuglelivet unødig, og at det
stilles vilkår til driften ved konsesjonsbehandling eller tillatelse etter
forurensingsloven dersom det er nødvendig.

Mener prinsipielt at det ikke skal etableres havbruksanlegg i åpne
nøyter i Norge før lakselus-problemet er under kontroll.

Rådmannen forutsetter at det ikke gis konsesjon til et anlegg dersom
det det ikke er bærekraftig i forhold til lakselus-problemet.

Kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at etablering av
lokaliteten vil føre til mindre produksjon ved lokaliteter i indre
kystområder, ettersom både myndigheter og bransjen har uttalt et
mål om vekst. Anlegget kommer i tillegg til, ikke i stedet for, dagens
anlegg. Dette betyr mer lusepress i området.

Målet med utsetts- og brakkleggingssoner er å flytte på produksjonen,
bla. for å møte utfordringen med lus. Dersom det gis konsesjon til
anlegget, vil det i seg selv ikke føre til at det produseres mer laks, men
at den samme laksen kan produseres på flere steder. Lokalt rundt
Alstein vil det likevel bli større risiko for lus, siden det ikke er oppdrett i
området fra før.
Rådmannen forutsetter at økt lakseproduksjon generelt ikke vil skje før
det er kontroll på lusesituasjonen, i tråd med de signalene
myndighetene har gitt på området.

Alstein er et værhardt område, noe som øker sjansen for skader på
anlegget og påfølgende rømming. Selv om det står i søknaden at
anlegget vil tåle mer enn andre anlegg, vil faren være stor i et så
værhardt område.

Det vil være fare for rømming fra havbruksanlegg, og konsekvensen av
ev. rømming kan være stor, på grunn av nærhet til nasjonal laksefjord.
Når de ytre påkjenningene er store, må anlegget dimensjoneres
deretter. Det er konsesjonsmyndigheten som skal vurdere anleggets
dimensjonering og utforming. Rådmannen forutsetter at anlegget
oppfyller alle tekniske krav og at utstyret blir så sterkt at risikoen for
rømming blir minimal.

Den planlagte plasseringen er spesielt dårlig med tanke på de store
livskraftige bestandene av sjøørret langs den nordlige delen av
Jærstrendene. Sjøørret i Rogaland er spesielt hardt rammet av lus
fra oppdrettsanlegg i Ryfylke. Anlegget ligger sannsynligvis midt i
hovedruten for utvandring av laksesmolt fra Ryfylke og smitte vil
kunne gjøre stor skade på allerede utsatte laksestammer i
Rogaland.

Etter rådmannens vurdering bør faren for lus og vurderinger rundt ruten
for laksesmolt være et sentralt tema i konsesjonsbehandlingen.
Driftsmetoder, bruk av teknologi og utforming av anlegget vil være av
betydning, sammen med vurdering av hva effekten av utsetts- og
brakkleggingsområdene vil bety av fordeler ift. lakselus.
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NOTAT
Synes det er snodig at det søkes om å drive
menneskematproduksjon så nær hoved-utslippet fra
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

I følge undersøkelser gjort av uniResearch Polytec kan det ikke
utelukkes at vann fra utslippet kan nå Alstein under episoder med
ugunstig vinn, strøm og hydrografiske forhold. Rådmannen forutsetter at
gjeldende regler i forhold til matsikkerhet og helse blir fulgt, og at
anlegget ikke tillates/fisken ikke blir solgt dersom bakterieverdier o.l. er
høyere enn etter gjeldende krav.

Mener det ikke bør gis dispensasjon fra kommuneplanen, på
bakgrunn av de ovenfor nevnte grunner.

Avklaringen om havbruk skal gjøres gjennom kommuneplanen.

3.7 Fylkesmannen i Rogaland, 02.05.2016
Det mangler kartlegging av marint biologisk mangfold.
Alstein er vernet som landskapsvernområde og er i sjelden grad fri
for anlegg og inngrep. Dette regnes som et svært viktig
friluftsområde i sjø. Mener at det omsøkte anlegget vil ha vesentlig
innvirkning på landskapsopplevelsen for området. Ser også
potensial for negativ innvirkning på lokal båtferdsel i området.

Anlegget er plassert utenfor landskapsvernområdet. Alstein fremstår
som urørt i seg selv, men ligger i et område med svært mye aktivitet på
sjøen. Likevel vil anlegget påvirke landskapet i området. Anlegget vil
ikke være til hinder for ferdsel. Rådmannen er ikke kjent med at Alstein
er særlig brukt som friluftsområde.

Tiltaket kan potensielt virke forstyrrende for fuglefrednignsområdet i
øst. Området er viktig for trekkende, overvintrende og fødesøkende
fugl.

I følge konsekvensutredningen er konsekvensen for verneområdet
ubetydelig, så lenge driften tar hensyn til fuglelivet. Rådmannen
forutsetter at tiltakshaver legger opp til driftsmetoder og
båttrafikk/tilkomstruter som ikke forstyrrer fuglelivet unødig, og at det
stilles vilkår til driften dersom det er nødvendig av hensyn til fuglelivet.

Er kjent med at det er gitt tillatelse til tilsvarende eksponerte
lokaliteter, bla. til Bremnes seashore. Har fått tilbakemelding om at
lokalitetene ikke kan benyttes ennå pga. usikkerhet om hvilke
teknologiske løsningene som er nødvendig for å drive oppdrett i så
eksponerte sjøområder.

Kommuneplanen handler om å åpne opp for en mulighet for akvakultur.
Dersom området ikke kan tas i bruk før senere, vil muligheten ev. finnes
når teknologien er klar. Rådmannen forutsetter at
konsesjonsmyndigheten gjør de nødvendige avklaringene rundt valg av
tekniske løsninger.

Vil informere om at IVAR har en utslippsledning som munner ut øst
for omsøkt anlegg. Den ligger ca. 1,6 km fra land. Dette er et av
Norges største kommunaltekniske anlegg. De fikk utslippstillatelse i
2013 til 400.000 personekvivalent (PE).

I følge undersøkelser gjort av uniResearch Polytec kan det ikke
utelukkes at vann fra utslippet kan nå Alstein under episoder med
ugunstig vinn, strøm og hydrografiske forhold. Rådmannen forutsetter at
gjeldende regler i forhold til matsikkerhet og helse blir fulgt, og at
anlegget ikke tillates/fisken ikke blir solgt dersom bakterieverdier o.l. er
høyere enn etter gjeldende krav.
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Lokaliteten ligger svært eksponert med mange interesser i
nærheten. Ser flere potensielle konflikter med områdene rundt. Det
grenser mot det tilnærma inngrepsfrie øyriket mot vest og sør,
herunder store sjøfugl-interesser, og utgjør et svært viktig
friluftsområde i sjø. Vi ser videre at strømningsforholdene kan gi
påvirkning fra anlegget på skjellsanden utenfor Alstein. Det kan
også oppstå konflikt mellom rekefeltet i vest og eventuelle
avlusningsmidler som benyttes i oppdrettsanlegget.
Fylkesmannen vil fraråde at det gis dispensasjon. Mener kommunen
bør bruke kommuneplanen til å avklare om det er ønskelig med
akvakulturanlegg.
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NOTAT
En endelig avklaring av potensielle konflikter bør skje gjennom høring
av kommuneplanen.

Kommuneplanen brukes nå som arena for å avklare
akvakulturanlegget.

NOTAT

4 VEDLEGG (Innkomne innspill)
Innkomne innspill i planprosessen er vedlagt.
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NOTAT

VEDLEGG: MERKNADER TIL OPPSTARTSVARSEL (1)
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OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL HØRING AV PLANPROGRAM FOR NY
KOMMUNEPLAN 2018 – 2030, MED RÅDMANNENS VURDERING

Under følger en oppsummering og rådmannens vurdering av de innspillene som kom inn til høringen
av planprogram for ny kommuneplan 2015 – 2030. Alle innspill er vedlagt i samme rekkefølge som
under.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Syklistenes landsforening, 10.11.2015
Kjell Ove Todnem, 13.11.2015
Forsvarsbygg, 16.11.2015
Vistnesvågen hytteforening, 23.11.2015
Norges vassdrags- og energidirektorat, 24.11.2015
Kystverket, 2.12.2015
Morten Simonsen, 4.12.2015
Randaberg næringspark, 8.12.2015
Lyse, 9.12.2015
Rogaland fylkeskommune, 4.12.2015
Inger Kari Nerheim, 10.12.2015
Fiskeridirektoratet, 10.12.2015
Randaberg Hagelag, 10.12.2015
Øster Hus Gruppen, 10.12.2015
Fylkesmannen, 10.12.2015
Randaberg kirkelige fellesråd, 17.12.2015
Direktoratet for mineralforvaltning, 22.12.2015

Rådmannen gjør oppmerksom på at hele eller deler av innspill som kun gjaldt planprogrammet, ble
behandlet ved fastsettelse av planprogrammet og nå er tatt ut av merknadsdokumentet.

MERKNAD

RÅDMANNENS VURDERING

SYKLISTENES LANDSFORENING, 10.11.2015
Ber kommunen ta spesielt hensyn til
tilrettelegging for pendlerrute mellom Randaberg
og Stavanger, og mulig tilkobling til
sykkelstamveien for pendlere til Forus.

I fremtiden vil en del av Randabergs overordnede
sykkelnett følge E39 mot Stavanger og videre til
sykkelstamveien. Torvmyrveien skal rustes opp
med delvis «dansk løsning» (enveisregulert
sykkelfelt med fortau) og delvis sykkelvei med
fortau. Randabergveien skal reguleres, og det skal
vurderes om hele eller deler av strekningen skal
oppgraderes til høyere standard.

Vil også be kommunen om spesiell tilrettelegging
for skolesykling og mulighetene for rekreasjonsog treningssykling. Håper generell tilrettelegging
av lokale sykkelstier og sikring av syklisters
sikkerhet blir godt ivaretatt.

Skolesykling ivaretas for tiden gjennom
oppgradering av Torvmyrveien, samt eksisterende
plan for Vistnesveien og planer som er under
arbeid for Grødemveien og deler av Kyrkjeveien.
Etter rådmannens vurdering bør Randaberg først
og fremst satse på jobb/skole- og hverdagsreiser
de neste årene, og mindre på rekreasjonssykling.
Bedre sykkelvilkår i sentrum er en viktig del av
dette.

KJELL OVE TODNEM, 13.11.2015
Ber om at ca. 7,5 daa av gnr/bnr 61/21 og 61/26
blir omdisponert fra LNF til
erverv/næringsområde. Det er inngått leieavtaler
for store deler av driftsbygningene på
landbrukseiendommen. Endringen vil ikke være til
hinder for landbruksdrift på eiendommene. Det
aktuelle området egner seg ikke til matproduksjon
eller er allerede bebygd. Formålet er drift av
utleielager, oppføring av flere lagerbygg, garasjer
og personellrom/kontorer.

I sak DS HNK 362/13 ble det gitt dispensasjon fra
kommuneplanen, for bruksendring fra 2
driftsbygninger til lager. Dispensasjonen ble bla.
gitt med begrunnelse i at trafikken ville bli
akseptabel. I vilkårene ble det vist til at
bruksendringen kan få konsekvenser for eventuell
framtidig søknad om ny garasje/redskapshus. Etter
rådmannens vurdering bør ny næringsutvikling skje
i eksisterende næringsområder og ikke som
omdisponering av LNF-områder til spredte
næringsområder. Næringsvirksomhet i LNFområder bør være gårdstilknyttet og basert på
gårdens ressursgrunnlag. Omdisponering i
kommuneplanen vil danne presedens for at det
kan etableres næring i områder der det tidligere er
gitt dispensasjon. Rådmannen anbefaler at
eiendommene ikke blir omdisponert til næring.

Det er uttrykt ønske fra kommunen/offentlige
myndigheter om at kommuneplanens arealdel
skal gi en mest mulig rett beskrivelse av alle
arealer i kommunen.

Kommuneplanen skal angi arealsituasjonen i grove
trekk. I det gjeldende området er det landbruk, men
det er gitt et unntak (dispensasjon) fra
kommuneplanen for 2 driftsbygninger.

FORSVARSBYGG, 16.11.2015
Ber om at forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø
merkes av som hensynssoner med bestemmelser
som ivaretar forsvarets rett til å gjennomføre
øvelser.

Stort sett hele Randabergs sjøareal er omfattet av
skyte- og øvingsfeltet. En slik hensynssone vil gi
tydelig dårligere lesbarhet av kommuneplankartet.
Merknaden er fulgt opp ved at det er nevnt i
bestemmelsene at områdene NFFF og FF kan
brukes til øve- og skytefelt for forvaret. I tillegg er
området vist i temakart.

Ber om at forsvarets eiendom på Randabergfjellet Innspillet er fulgt opp.
vises med arealformål “forsvaret”, for å
synliggjøre og ivareta forsvarets interesser.

VISTNESVÅGEN HYTTEFORENING, 23.11.2015
Dagens kommuneplan tillater at hytter i
Vistnesvågen kan ha bruksareal (BRA) på 60 m2.
I tillegg tillates bod på 10 m2 BRA/bebygd areal

En del av grunnlaget for dagens størrelser er
hensynet til friluftsliv og at hyttene ikke er ment for
helårsbruk. Randaberg er ingen typisk

(BYA). Hytteforeningen ber om at hyttene tillates
bygd med BRA på 90 m2 og bodene med BYA på
15 m2.

hyttekommune. Jo større hytter som tillates, jo mer
dominerende fremstår et hyttefelt. Det er med på å
påvirke hvordan andre tar området i bruk til tur og
opphold. Hytteforeningen foreslår 50 % økning i
bygningsmassen. Etter rådmannens vurdering, kan
det tillates andre størrelser i området som er satt
av til hyttefelt enn for hytter i LNF-områder og
landskapsvernområder. Rådmannen anbefaler at
BYA for hytter settes til 75 m2 BYA og at BYA for
boder settes til 15 m2. Det vil være mulig å oppnå
større komfort i hyttene, uten at hyttefeltet endrer
vesentlig karakter. Det er utfordrende å styre
utbygging av hyttefelt gjennom kommuneplan. I
plankartet er det lagt inn en byggegrense som
begrenser en del utbygging mot sjøen. Etter
rådmannens vurdering bør det ikke tillates større
hytter eller annen byggegrense enn i planforslaget
uten at det stilles krav om regulering av hyttefeltet.

Ønsker at kommuneplanen skal inneholde
prioriteringer om bla. gang- sykkelveier, og ber
om at gang- og sykkelvei langs Vistnesveien får
høyeste prioritet.

Gang- og sykkelvei langs Vistnesveien har høy
prioritet i forslag til ny trafikksikkerhetsplan. Den
står som nummer 2 på listen over store tiltak, etter
oppgradering av kysset Goaveien x Kyrkjeveien.

Foreslår oppmerking og bedre merking av tursti
mellom Vistnesfyret og Tungenes.

Fylkesmannen arbeider for tiden med en
besøksstrategi for Jærstrendene, der kyststi
potensielt kan være et tilretteleggingstiltak.

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT, 24.11.2015
Legger til grunn at naturfare skal vurderes og
begrunnes for alle nye byggeområder, jf. kravet
om ROS- analyse.

Naturfare er vurdert i ROS- analyse.

Anbefaler følgende prinsipp for vurdering av
naturfare på ulike plannivå:

Rådmannen støtter opp om dette prinsippet.

•
•
•

Kommuneplan: potensiell fare skal være
identifisert
Reguleringsplan: reell fare skal være
utredet
Byggesak: tilfredsstillende sikkerhet skal
være dokumentert

Påpeker at deler av Randaberg ligger under marin Potensielle kvikkleireområder er kartlagt og har
blitt lagt inn som fareområder i plankartet.
grense. Marine avsetninger kan være en
indikasjon på ustabile grunnforhold. Viser til
Kvikkleireveilederen 7/2014 som viser en
prosedyre for å gjøre en overordnet vurdering av
hvilke områder som potensielt er utsatt.
Forventer større utfordringer med flom og erosjon
som følge av klimaendringer og mer intens
nedbør. Flomvannføringen i små nedbørsfelt og

Det er lagt inn nye bestemmelser (§11.1.) om at
overvann skal håndteres på tomten eller innenfor
planområde. Det er også lagt til retningslinjer om

kystvassdrag er forventet å øke med 20 %. Elver
og bekker bør få tilstrekkelig rom for sin naturlige
utvikling ved at det ikke blir bygget i områder
utsatt for vassdragsrelatert fare. NVE anbefaler
åpne løsninger for vassdrag og overvann. Ny
utbygging bør ikke øke avrenningen til vassdrag.

bruk av blågrønn faktor for å støtte opp om kravet.

Oppfordrer til å kartlegge bekkelukkinger,
kulverter og bruer slik at en kan vurdere hvilke
områder som kan være utsatt for oversvømmelse
dersom disse går tett. Slike flomveier kan med
fordel vises som hensynssone og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten eller krav
om videre utredning.

Det finnes gamle kart over bekkelukkinger/kanaler.
I forslaget til ny kommuneplan er det kun et
område (BN) som er i mulig risiko. For nå
håndteres dette i reguleringsplan for området. En
nærmere kartlegging kan bli aktuelt i tiden
framover.

Har flere innspill og anbefalinger om utforming av
plankart og bestemmelser.

Fareområder og kraftlinjer er lagt inn i kartet. Fra
tidligere kommuneplan er begrensinger på byggeog anleggstiltak langs Hålandsvannet, etter pbl. §
11-11, nr. 5 videreført. Det er også satt
bestemmelser om vern av kantvegetasjonen langs
vannet, med visse unntak for drift og vedlikehold.

KYSTVERKET, 2.12.2015
Kommunen er bevist sin rolle med å ta høyde for
sjøtrafikkens arealbehov i farledene og
ankringsbehov i arealplanleggingen. Det er viktig
at kommunen vektlegger sikkerhet og
fremkommelighet i farvannet i kommunal
planlegging, for å kunne ivareta og forbedre
sikkerhet, fremkommelighet og effektivitet for
sjøtransporten. Det er også viktig for det maritime
næringslivet å ha tilgang til tilstrekkelig
næringsareal med sjøtilgang. Havnene spiller en
viktig rolle for å nå målet om økt godstransport på
sjøveien.

Farleder og ankringsbehov er lagt inn i plankartet. I
bestemmelsene er det tillatt etablering av
navigasjonsanlegg i sjø og innenfor 100metersbeltet. Det ble lagt inn næringsområder med
sjøtilgang i forrige kommuneplan. Disse vil bli
ferdig utviklet først i denne perioden.

MORTEN SIMONSEN, 4.12.2015
Knut Simonsen AS flyttet inn i nåværende lokaler i
1987. Eiendommen ligger utenfor langsiktig
grense for landbruk og grenser til etablert
næringsområde. Dagens situasjon er til ulempe
for videre drift og utvikling av
bedriften/eiendommen. Ber om en justering av
langsiktig grense, slik at eiendommen kan
avsettes til næringsareal.

Omdisponering i kommuneplanen vil danne
presedens for at det kan etableres næring i
områder der det tidligere er gitt dispensasjon.
Rådmannen anbefaler at eiendommen ikke blir
omdisponert til næring.

RANDABERG NÆRINGSPARK, 8.12.2015
Ber om at næringsområdet som ble tatt ut av
planprogrammet legges inn på nytt med følgende

Området er lagt inn i forslaget til ny kommuneplan.

tekst:
Det legges opp til at kommuneplanen setter av et
næringsområde inntil eksisterende
næringsområde ved Randabergsletta. Størrelse
og avgrensning vurderes i det videre arbeidet.

LYSE, 9.12.2015
Lyse ønsker å komme i dialog med kommunen,
for å se på plasseringen av ny
transformatorstasjon på ca. 18.000 m². Det er
ønskelig å bygge ny transformatorstasjon på
Harestad til erstatning for stasjonen på Sande.
Samme innspill er gitt til kommunedelplan for
Harestad.

Plassering av ny transformatorstasjon avklares i
kommunedelplan for Harestad.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, 4.12.2015
Mener kommunen skal ha ros for å sette
folkehelse som øverste mål for kommuneplanen
og mener folkehelseperspektivet kommer godt
frem. Folkehelsesituasjonen er imidlertid lite
beskrevet og det forutsettes at analysen av lokale
folkehelsedata blir lagt til grunn for mer konkret
prioritering. Anbefaler at ulike prosjekter der
kommunen og fylkeskommunen samarbeider
forankres som en del av satsingen i
kommuneplanen.

Folkehelseoversikten har vært en viktig del av
grunnlaget for ny kommuneplanen og valg av
satsingsområder.

Mener det er positivt at det legges opp til drøfting
av visjonen. Utarbeiding av veileder til visjonen
virker som et godt grep.

Tatt til orientering. Veileder til visjonen (grønn
veileder) har blitt nedprioritert i det nåværende
arbeidet med ny kommuneplan.

Kommunen bør ha klart definerte strategier for å
hindre spredt utbygging og legge til rette for høy
arealutnyttelse som sikrer urban utvikling og et
godt kundegrunnlag for kollektivtransport. Dette
må igjen balanseres opp mot hensyn til bokvalitet
og helsefremmende bomiljø.

Innspillet er fulgt opp gjennom samfunnsdelen og
bestemmelser i arealdelen.

Å ikke disponere mer areal til boligbygging enn
ved mindre justeringer og gjennom
kommunedelplan for Harestad i denne perioden,
synes som en fornuftig strategi. Arealdelen bør
synliggjøre en rekkefølge for utvikling av nye
boligområder i samsvar med planer som gjelder
transport og sentrumsutvikling.

Tatt til orientering. Synliggjøring av
utbyggingsrekkefølge skal gjøres gjennom forslag
til boligbyggingsprogram.

Det bør vurderes hvordan boligtilbudet best kan
tilpasses fremtidig befolkningsstruktur gjennom
variasjon i boligtyper tilpasset ulike grupper, som
f.eks. enslige, vanskeligstilte, eldre osv. Videre

Det er lagt inn krav om variert boligutvalg og
kvalitetskrav til uterom og møteplasser i
bestemmelsene. Videre er det fokus på levende
nærmiljø (jfr. sosial bærekraft) i samfunnsdelen. Ut

oppfordres det til at kommunen også fokuserer på over dette er boliger for vanskeligstilte tema i
hvordan sosial bærekraft i bomiljø kan ivaretas.
boligsosial handlingsplan.
Kommunen står fritt til å tilbakeføre deler av
arealene på Grødem dersom dette er ønskelig.
Det forutsettes at dette ikke erstattes av spredt
boligutbygging, men kompenseres gjennom økt
fokus på fortetting og transformasjon.

I forslaget til ny arealdel er arealene mellom E39
og Fjellheimveien på Grødem lagt inn i
kjerneområde landbruk. Planen legger også opp til
høy arealutnyttelse. Spredt boligbygging skal ikke
øke som følge av endringen.

Ber om at føringene i regionalplan for landbruk
Planen setter føringer om å ta vare på
legges til grunn for det videre
produksjonsgrunnlaget for landbruksnæringen, jfr.
kommuneplanarbeidet. Den viktigste
også punktet over.
forutsetningen for økt matproduksjon og livskraftig
landbruk er å ta vare på matjorda.
Fylkesrådmannen oppfordrer til at hensynet til
landbruket som næring, blir bedre integrert i
kommuneplanleggingen.
Minner om at det under plantema næring og
sysselsetting er regionalplan for næringsutvikling,
regionalplan for Jæren og regionalplan for
landbruk som først og fremst legger målene og
rammene for næringsutvikling i kommunene.

Tatt til orientering.

Vil gi kommunen ros for god sentrumsutvikling og Tatt til orientering.
mener det er positivt at kommunen nå vil satse på
å styrke sentrum ytterligere som en arena for økt
handel og folkeliv.
Råder kommunen til å ha søkelyset på
sjøarealene og vurdere behovet for å oppdatere
arealdelen i forhold til arealbruksinteresser,
næringsinteresser og arealbehov.

Sjøarealene er gitt større oppmerksomhet i ny
kommuneplan enn tidligere.

Det er viktig at kommuneplanen viser til hvordan
hensynet til kulturminner og kulturmiljø vil
ivaretas. Blant annet må kulturminner sikres
gjennom å vise disse med korrekt hensynssone
på plankartet, med tilhørende bestemmelser og
retningslinjer. Manglende ivaretakelse av
kulturminneinteressene vil kunne føre til
innsigelse.

Hensynssoner for kulturmiljø og bestemmelser for
kulturminner er tatt med i forslaget.

Lagt inn i bestemmelsene.
Det må gå klart frem av planforslaget at
undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 vil bli
avklart på reguleringsplannivå. Dette innebærer at
arealdelen ikke vil ha direkte rettsvirkning i forhold
til automatisk freda kulturminner.

INGER KARI NERHEIM, 10.12.2015
Er kritisk til kommunens satsing på boligbygging

Boligbyggingen går ned i tråd med mål om

og ønsket tetthet. Stiller spørsmål ved hva som er redusert befolkningsvekst fra 1,2 % til 1 %.
det gode liv og hvem som skal planlegge hvor og Samtidig har Randaberg mål om å ta vare på mest
hvordan dette skal foregå.
mulig matjord. Høy tetthet gir mindre nedbygging
av landbruksjord, og miljøverdier. Samtidig øker
faren for redusert bokvalitet dersom tettheten blir
for høy. I kommuneplanen er det lagt inn flere
kvalitetskriterier som skal sikre en høy tetthet
samtidig som kvaliteter som god bokvalitet blir
ivaretatt.
Teknologiendringer kan endre måten vi lever på.
Bussveiene vil kanskje ikke være så viktige likevel
om femten år, hvis det blir enkelt å velge
annerledes. El-syklene blir billigere og bedre.
Tomteprisene blir lavere når bønder kan selge
direkte av uproduktiv mark og kommunen ikke
kjøper med tvang. Det er ikke gitt at alle
begrensingene planleggerne ser i dag vil være
virkelige i morgen. En så langsiktig plan bør være
åpen.

Det er mye vi ikke vet når vi planlegger mot 2030.
Det gjør at vi bør være åpne for å tenke nytt, for
eksempel om hvordan vi forflytter oss i framtiden.
Samtidig må planleggingen ta utgangspunkt i
dagens situasjon og det vi vet i dag. Spredt
utbygging fører til større arealbeslag, økte
klimagassutslipp og mer trafikk. Videre gir det
større offentlige utgifter knyttet til infrastruktur.

FISKERIDIREKTORATET, 10.12.2015
Foreslår at sjøområdene gis hovedformål for bruk Sjøområdet generelt er gitt formålene fiske,
og vern av sjø, slik at også fiske og akvakultur blir ferdsel, fritid og natur. Det er lagt ut et eget
inkludert. Alternativt anbefales kombinerte formål område for akvakultur.
der både fiske og akvakultur er inkludert.
Foreslår at kommunen viser marint biologisk
mangfold i sjøområdene som hensynssoner.

Viktige marine naturtyper som ålegressenger,
bløtbunnsområder, skjellsandområder og stortare
er lagt inn som hensynssoner.

RANDABERG HAGELAG, 10.12.2015
Det er viktig at planen legger til rette for at familier
kan ha mulighet til å ha hage, med blomster, bær
og grønnsaker. Det er grundig dokumentert hvor
stor betydning dette har for helse, trivsel og å
unngå gjennomtrekk av beboere.
Standard lekeplasser har vist seg lite egnet for
dagens måte å bo/leve på. Ønsker å vite hvordan
kommunen tenker i forhold til å lage felles
møteplasser, med noe for alle generasjoner.

Innspillet peker på et viktig poeng om bokvalitet.
Planen legger opp til god arealutnyttelse. Med
høyere boligtetthet forsvinner noe av det
tradisjonelle hagebegrepet. Etter rådmannens
vurdering er dagens fortettingspraksis, såkalt
eplehagefortetting, også til ulempe for hage. For å
ta vare på hensynet til hage og grønt, legger
planen opp til arealkrav om minste felles
uteoppholdsareal (MFUA), sammen med
retningslinjer om lekeplasser og møteplasser.
Planen legger opp til at plassene i framtiden skal
formes mer som møteplasser for alle, og at det
skal være mer grønt, benker og bord, og lignende
(jfr. bestemmelsene kap. 6).

Er bekymret for at småskala hagebruk og gode,
grønne fellesareal har kommet for lite frem i
planarbeidet. Vil gjerne være en aktiv samtalepart
i den videre prosessen med hensyn til dette.

I møte med hagelaget ble det orientert om at det
viktigste er å ta vare på de store grønne
friområdene og gode felles møteplasser. Planen
tar grep for å imøtekomme dette. Hagelaget
oppfordres til å følge opp planen når den kommer
på høring.

ØSTER HUS GRUPPEN, 10.12.2015
Det vil være uheldig å endre langsiktig grense nå.
Grensen har gitt forutsigbarhet for kommunene,
grunneiere og eiendomsutviklere over tid. Kan
ikke se at Goa ivaretar regionalplanens
intensjoner.

Langsiktig grense er endret i tråd med KPU- sak
5/18 i møte 25.1.2018.

Det er vanskelig å ta stilling til kommunens
arealreserve. Dagens markedssituasjon kan være
et argument mot stor arealreserve. På lengre sikt
er det grunn til optimisme på vegne av markedet
og behovet for nye boliger i regionen. Den
faktiske arealreserven avhenger av mange
forhold, og det kan være utfordrende å
gjennomføre en utbygging selv om arealene er
avklart i kommuneplanen. De vanligste
utfordringene er gjerne: tid til planlegging,
rekkefølgekrav i tid, kostbare eller “uløselige”
rekkefølgekrav og grunnavståelse. På bakgrunn
av dette er det grunn for å legge til rette for større
fleksibilitet. Mener det er grunnlag for å vurdere
om en utbygging på Grødem kan starte i denne
kommuneplanperioden.

Hvor stor arealreserven faktisk er, avhenger også
av den faktiske/vedtatte tettheten og mål om
boligutbyggingstakt. I tråd med KPU-sak 18/17 i
møte 8.6.2017 er mål om befolkningsvekst
redusert fra 1,2 % vekst til 1 %. Etter rådmannens
vurdering er det tilstrekkelig areal for boligbygging
ut planperioden. I KPU-sak 18/17 ble det indikert at
dagens arealer og mulige områder kan holde langt
over 2030. En forutsetning er at Randaberg
sentrum øst blir realisert i kommuneplanperioden.
Enkelte mindre reserveområder for bolig vil likevel
bli vurdert i kommunedelplan for Harestad.

FYLKESMANNEN, 10.12.2015
Fylkesmannen støtter de prioriteringer og veivalg Tatt til orientering.
som kommunen har lagt inn for denne
kommuneplanrulleringen. Særlig positivt er det at
folkehelse er en rød tråd gjennom planen, samt at
det er satt mål om nullvekst i
personbiltransporten.
Det er viktig å sikre, gjennom valg av mål og
strategier, at folkehelsesatsingen og andre grep i
samfunnsdelen blir fulgt opp i arealdel,
økonomiplan og sektorplaner.

Planen inneholder flere strategier og grep som
føler opp satsingen.

Ber kommunen innarbeide innhold og mål for
skolesektoren.

Kommuneplanen er lagt opp til å være mest mulig
målstyrt, ikke sektorstyrt. Konkrete mål for skolen
er omtalt i virksomhetsplan for skole.

Hovedstrategiene for kommunens satsing på barn Siden varsel om oppstart har Randaberg vedtatt
og unge bør være en del av samfunnsdelen.
en egen plan for barn og unge. Videre pågår
ungrom-prosjektet, i samarbeid med
fylkeskommunen. I samfunnsdelen er strategiene
for bedre trivsel og psykisk helse og for levende
nærmiljø mye rettet mot barn og unge.
Mål og strategiske grep for integrerings- og
inkluderingsarbeidet bør løftes til
kommuneplannivået.

Mål for inkludering og integrering er lagt til under
langsiktig mål for «inkluderende landsby».

Viser til at kommunen har lagt til grunn at det er
vanskelig å tilrettelegge arealer for
næringskategori 3. Mener det er viktig at
kommunen har regionalt fokus. Regionalplanen
har avsatt områder hvor denne typen næring er
hensiktsmessig. Mener det med Mekjarvik er
tilstrekkelig arealer i Randaberg for denne typen
næring.

Etter å ha tatt ut Grødem fra kjerneområde
landbruk er det få potensielle arealer for næring
igjen i Randaberg. I planforslaget er
næringsområdet ved Randabergsletten foreslått
utvidet i tråd med KPU- sak 14/18 i møte 8.3.2018.
Det er lagt opp til at området skal utvikles til
næringskategori 2.

I arbeidet om utvikling av sentrum bør det settes
fokus på byrom som tilhører felleskapet og
fungerer som viktige møteplasser. Temaet må
sees i sammenheng med folkehelse,
grønnstruktur og gode traséer for myke
trafikanter.

Samfunnsdelen legger opp til en overordnet
strategi for sentrum. I arealdelen er det lagt til
bestemmelser om byrom og utearealer. Ut over
dette skal Randaberg lage en ny kommunedelplan
for sentrum, i tråd med kommuneplanutvalgets
vedtak i sak 13/18 i møte 8.3.2018.

Fylkesmannen er positiv til at kommunen vurderer Tatt til orientering.
å legge Grødem tilbake til langsiktig landbruk.

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD, 17.12.2015
Vil utfordre kommunen til å ta visjonen mer i bruk.
Mener at “En grønn og livssyns-åpen landsby” er
en attraktiv og inkluderende landsby.

Visjonen er tatt mer i bruk i den nye
kommuneplanen.

Vil peke på tros- og livssynsmangfoldet som
utfordring og ressurs i forhold til frivillighet og
krikens rolle som kulturformidler. Ønsker tro og
livssyn i beskrivelse av en attraktiv og
inkluderende landsby og i tekster om integrering
og om frivillighet.

Samarbeid med kirken som kulturformidler er lagt
inn under attraktiv landsby – et variert kulturliv.

Utfordrer kommunen til å definere tydelig hva som
menes med begrepet folkehelse. Dette må
kommuniseres ut. Det bør jobbes med relasjonen
mellom målet om bedre folkehelse og visjonen.

Den nye planen sier mer om hva folkehelse er og
om hvordan vi bør gå fram for å nå målet om bedre
folkehelse. Forholdet til visjonen er illustrert i
planen.

Stiller spørsmål ved hvorfor planperioden er satt
fra 2015 til 2030 og ikke 2018/19 til 2035.

Rådmannen anbefaler å endre planperioden til
2018-2030.

Vil gjerne bidra i prosessen fram mot ny
kommuneplan om det er av interesse.

Rådet har bidratt videre i arbeidet med å velge ut
satsingsområder for kommuneplanen. Flere bidrag
til hvordan den endelige planen bør fremstå er
også ønsket.

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING, 22.12.2015

Fra: SLF SØR-ROGALAND [sor-rogaland@syklistene.no]
Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 10.11.2015 10:20:48
Emne: Re: KOMMUNEPLAN FOR BANDAGER 2015 - 2030: VARSEL OM OPPSTART
AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM
Vedlegg:
Kommentar til kommuneplan 2015-2030
Takker for varsel og vil be kommunen ta spesiellt hensyn til
god tilrettelegging av pendlerrute fra Randaberg til Stavanger og mulig
tilkopling til den nye sykkelstamvegen for pendlere til Forus.
Vi vil også be kommunen gi spesiell tilrettelegging av skolesykling og
mulighetene for rekreasjons- og treningssykling. Den genrelle
tilrettelegging av lokale sykkelstier og sikring av syklisters sikkerhet
i trafikken, håper vi blir godt ivaretatt av kommunen.
Forøvrig regner vi med å få tilsendt informasjon om oppstart på
detaljplan for enkeltplaner, når de foreligger,
-mvh
Skjalg Omdal
Syklistenes Landsforening i Sør-Rogaland
e-post: sor-rogaland@syklistene.no
www.syklistene.no/Sor-Rogaland
Postboks 441, 4002 Stavanger
telefon 9286 9286
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Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av
planprogram
Det vises til oversendelse av planprogram for Randaberg kommune til høring og varsel om oppstart
av rullering av kommuneplanen. Forsvarsbygg uttaler seg i denne typen saker med det utgangspunkt
å skulle ivareta Forsvarsektorens arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og
bygningsloven.
Forsvarsbygg har ingen kommentarer til selve planprogrammet. Men vi har følgende innspill til ny
kommuneplan:
Forsvaret har interesser knyttet til skyte- og øvingsfelt i sjø, jamfør vedlagt kart. Feltene kan i
kommuneplanen angis som hensynssone med bestemmelser som ivaretar Forsvarets rett til å
gjennomføre øvelser. Forsvaret gjennomgår nå sitt behov for denne type øvingsfelt på landsbasis.
Dersom feltene som berører Randaberg kommune endrer status, vil vi komme tilbake med
informasjon om dette. Forsvarets utredning er ventet ferdigstilt i februar 2016.
Videre informerer vi om at ny plan- og bygningslov av 2009 introduserte Forsvaret som eget
arealformål, Pbl. § 11-7 pkt. 4. Forsvaret. Forsvarsbygg vil derfor be kommunen vurdere om at
eiendom ved Randaberg fjellet, gnr 51 bnr 71, vises med formål ‘Forsvaret’. På denne måten blir
Forsvarets arealbruksinteresser synliggjort og ivaretatt. I kommunens arealplan fra 2009 er
eiendommene gnr 51 bnr 73 og gnr 51 bnr 31 vist med formål ‘offentlige områder’. Eiendommene
ble avhendet i 2006 og er ikke lenger en del av Forsvarets portefølje. Vi imøteser høringen av
kommuneplanens arealdel når den tid kommer.
Bjørn Bergesen
Seksjonssjef arealplan
Forsvarsbygg eiendom

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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Vistnesvågen Hytteforening
vistnesvagen@gmail.com
Til
Randaberg Kommune
Pb40
4096 Randaberg
Takk for innbydelse til å komme med innspill til ny kommuneplan.

Vedrørende bygge-areal
Vi representerer hyttene i Randaberg kommune’s eneste regulerte område for fritidsbebyggelse.
Det dreier seg om ca 35 hytte-eiendommer, og er således en meget liten del av kommunen og følgelig vil
endringer i dette område ha små eller ingen konsekvenser for Randaberg kommune.
I areal-delen av dagens kommuneplan står det i §5:
«Innenfor eksisterende hytteområde i Vistnesvågen tillates pr.eiendom tilbygg/påbygg slik at totalt
T-BRA utgjør 60m2. I tillegg kan det oppføres bod/uthus hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller
bebygd areal (BYA) er over 10m2.»
Vi vil foreslå at disse arealbegrensninger oppjusteres slik at hyttene totalt kan være T-BRA 90m2 og at
bod/uthus kan være opp til (BYA) 15m2.
Begrunnelse:
Flere hytte-eiendommer i området er allerede i dag større enn 60+10m2, og det er i senere år gitt
dispensasjoner for at nye (erstatningshytter) kan bygges større enn 60m2. Nye hytter har også benyttet
seg av muligheten til en annen etasje med innvendig takhøyde under 1,9meter. Dette gir disse hyttene et
verdifullt (ikke målbart) tilleggsareal som gamle hytter ikke kan oppnå.
For en mer rettferdig ordning, vil derfor en mulighet for økning av bebygd areal være riktig.
Konsekvenser:
En utvidelse av hyttene vil i hvert enkelt tilfelle være søknadspliktig, og således vil kommunen ha full
kontroll. For den enkelte hytteeier vil en økning av arealet ha avgjørende betydning for trivsel og velvære. I
et moderne samfunn er det i dag større krav til hygiene, soverom og kjøkken enn for 50år siden.

Vedr trafikksikkerhet
Vi kunne ønske at Kommuneplanen inneholdt en del prioriteringer vedr bl.a. gang-/sykkelvei.
Vistnesveien er både skolevei og en flittig brukt tur-/sykkelvei. Veien er MEGET smal, til dels uoversiktlig
og farlig for myke trafikanter. Vi ønsker at utbedring får høyeste prioritet.

Vedr friluftsliv
Turveier langs sjøen er meget populært, og vi vil derfor fremme forslag om at turveien mellom Vistnesfyret
og Tungenes oppgraderes og merkes bedre enn i dag.
Litt drenering på gjørmete steder, noen gjerder som skiller dyr fra turfolk og noen merkepinner som viser
vei er det som skal til for å gjøre strekningen attraktiv og brukervennlig.
Med vennlig hilsen Styret i Vistnesvågen Hytteforening
Lars Tjåland, Øyvind Eik og Frode Michaelsen(3xsign)

Stavanger, 23.november 2015
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4096 RANDABERG
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Innspill til oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram
- Kommuneplan for Randaberg 2015-2030
NVE legger til grunn at naturfarer skal vurderes og begrunnes for alle nye byggeområder
der dette er aktuelt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdragsmiljø, flom- og skredfare og
energianlegg blir innarbeidet i arealplaner. For mer informasjon om NVEs
forvaltningsoppgaver, se www.nve.no.
Samfunnssikkerhet
NVE legger til grunn at naturfare skal vurderes og begrunnes for alle nye byggeområder der
dette er aktuelt, jf. kravet om ROS-analyse i plan- og bygningsloven. Vi viser til NVEs
retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" (nr. 2/2011). Retningslinjene viser hvordan
kommunene kan oppfylle utrednings- og sikkerhetskravene som følger av plan- og
bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK10) for flom- og skredfare. Vi viser også til
veileder 7/2014 ”Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper”. Retningslinjene med veiledere kan være til hjelp i planarbeidet, og
finnes på NVEs nettsider: www.nve.no
Selv om kommunen mener at det ikke foreligger noen potensielle farer, så bør det fremkomme
hvilke vurderinger som er gjort.
NVE anbefaler følgende prinsipp for vurdering av naturfare på ulike plannivå:


Kommuneplan: potensiell fare skal være identifisert



Reguleringsplan: reell fare skal være utredet



Byggesak: tilfredsstillende sikkerhet skal være dokumentert
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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For Randaberg kommune vil vi påpeke at deler av kommunen ligger under marin grense, jf.
www.atlas.nve.no der det er mulig å finne marin grense samt løsmassekart fra NGU. Marine
avsetninger kan være en indikasjon på ustabile grunnforhold. I Kvikkleireveilederen 7/2014
kapittel 4 er det vist en prosedyre for hvordan gjøre en overordnet vurdering av hvilke områder
som potensielt er utsatt for kvikkleireskred.
Flom og annen vassdragsrelatert fare
Flom, erosjon og skred langs vassdrag er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og
utbygging langs vassdrag ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. I
utgangspunktet bør elver og bekker få tilstrekkelig rom for sin naturlige utvikling ved at det
ikke blir bygget i områder utsatt for vassdragsrelatert fare.
NVE forventer større utfordringer med flom og erosjon i små vassdrag som følge av
klimaendringer og mer intens nedbør. Flomvannføringen i små nedbørfelt og kystvassdrag er
forventet å øke med 20%. Vi oppfordrer derfor kommunene til å kartlegge alle bekkelukkinger,
kulverter og bruer slik at en kan vurdere hvilke områder som vil være utsatt for oversvømmelse
dersom disse går tett. Slike flomveier kan med fordel vises som hensynssone, og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten eller krav om videre utredning. Ny utbygging bør ikke
øke avrenningen til vassdrag, kommunene kan gjerne gi retningslinjer om lokal
overvannshåndtering
NVE anbefaler åpne løsninger for vassdrag og overvann. Åpne systemer er lettere å kontrollere
og vedlikeholde, og videre er vannets selvrensningsevne bedre i en åpen løsning fremfor en
lukket løsning. Kulverter, stikkrenner og bekkelukkinger er sårbare punkt.
Vassdragsmiljø
Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn
til landskapsøkologi og biologisk mangfold. Vi viser i den sammenheng til Stortingsmelding nr.
26 (2006-2007) der det er fastsatt arealpolitiske mål for forvaltningen av vassdrag og
vassdragsnære områder. Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet
for å ta vare på vassdragsmiljø og begrense vassdragsrelatert fare.
Det er i planprogrammet sagt at det vurderes å innarbeide hensynssoner langs vassdragene, der
det stilles vilkår/restriksjoner om bruk og drift. Randaberg kommune har flere bekker og
kanaler. NVE anbefaler at det innføres hensynsoner langs disse og langs Hålandsvannet.
Bredden kan differensieres med for eksempel 50-100 meter langs større vassdrag og 20 meter
for små bekker.
Utforming av plankart og bestemmelser
NVE ser det som viktig at kommunen har hensynssoner og gode bestemmelser etter planloven.
Arealer som kan være utsatt for flom, erosjon eller skred skal, uavhengig av arealbruk,
avmerkes på kartet som hensynssone, jf. § 11-8, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller
setter vilkår for bygging og tiltak. Som minimum må kommunen innarbeide hensynssone der
fareområder overlapper med eksisterende eller fremtidig bebyggelse. Arealer som ifølge
konsekvensutredning og ROS-analyse er utsatt for flom-, erosjon- eller skredfare må vises som
hensynssone i planen.

Side 3

Til hensynssonene må det tilknyttes bestemmelser om hvordan det skal oppnås god nok
sikkerhet. Bestemmelsene kan inneholde krav om reguleringsplan med krav om videre
utredning og/eller krav om risikoreduserende tiltak.
NVE anbefaler at alle vassdrag og kantsoner reguleres til bruk og vern av sjø og vassdrag, jf.
pbl § 11-7 nr. 6. Dersom det er spesielle bruks- eller vernehensyn langs vassdraget, bør formålet
underspesifiseres. Også eventuelle lukkede bekker bør avmerkes. Det bør samtidig angis et
område langs vassdrag der det er forbudt å sette i verk bestemte bygge og anleggstiltak, jf. pbl §
11-11 nr. 5.
NVE anbefaler at anlegg for energiforsyning og energioverføring reguleres som samferdsel og
teknisk infrastruktur, jf. § 11-7 nr. 2, med unntak av kraftledninger i sentral og regionalnettet
som skal vises som hensynssone.
I arbeidet med utarbeidelsen av planen kan NVE bistå kommunen med vurdering av våre tema
og hvordan innarbeide disse i planen. Ved behov kan vi delta på et møte for å gå gjennom våre
tema i forkant av offentlig ettersyn.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
Regionsjef

Anne Johanne Kråkenes
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Uttale til varsel om igangsetting av planarbeid med kommuneplan for
Randaberg 2015 - 2030 og forslag til planprogram
Vise til brev av 4.11.2015 vedrørende ovennevnte.
I planprogrammet fremgår det at både næring og sjø er blant temaene for planarbeidet:




Strategier for næring og behovet for næringsareal ses i sammenheng med den
pågående utviklingen av Mekjarvik og Dusavik næringsområder. Videre skal det
settes av areal for nye næringsarealer i kommunedelplanen for Harestad.
Kommunedelplanen og kommuneplan må koordineres i vurderingen om behovet for
næringsareal og næringstype.
Transport til sjøs er viktig for å få mer transport bort fra veiene. Kommunens
virkemidler for en slik utvikling ligger i stor grad innenfor Stavangerregionen havn
IKS. Kommuneplanens rolle blir først og fremst å sikre ankringsområder og
farledene som går gjennom kommunen.

Kystverket er positivt til at det igangsettes arbeid med kommuneplanen for Randaberg.
Det er utarbeidet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. De
nasjonale forventningene er retningsgivende for regional og kommunal planlegging. I de
nasjonale forventningene fremgår det at ”En økt satsing på en konkurransedyktig
godstransport og en bærekraftig transportmiddelfordeling er nødvendig. Det er et nasjonalt
mål at en større andel av godstransporten skal skje på sjø og jernbane. Fylkeskommunene
og kommunene i samarbeid med statlige fagmyndigheter har ansvar for at godsterminaler
og havner prioriteres i planleggingen. Godsterminaler og havner utvikles som effektive
logistikknutepunkter, og farledene for skipstrafikken tas hensyn til. Virksomheter som
skaper tungtransport bør søkes lokalisert til områder med god tilgjengelighet til jernbane,
havner og hovedveinett”.
Kommunen er bevist sin rolle med å ta høyde for sjøtrafikkens arealbehov i farledene og
ankringsbehov i arealplanleggingen. Det er viktig at kommunen vektlegger sikkerhet og
fremkommelighet i farvannet i kommunal planlegging, for å kunne ivareta og forbedre
sikkerhet, fremkommelighet og effektivitet for sjøtransporten.
Det er også viktig for det maritime næringslivet å ha tilgang til tilstrekkelig næringsareal

Vest - Plan- og kystforvaltningen
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no
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Telefaks:

+47 07847
+47 70 23 10 08

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
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Bankgiro:

7694 05 06766
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NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

med sjøtilgang. Havnene spiller en viktig rolle for å nå målet om økt godstransport på
sjøveien.

Med hilsen

Knut Stenevik
avdelingssjef

Anne Britt Ottøy
senioringeniør
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Vedlegg:
Innspill til ny kommuneplan 2015 – 2030
Knut Simonsen AS ble etablert i 1980. Vi driver med salg & service til oljeindustrien og skog &
hageprodukter til privat og næring.
Det har vært næringsdrift i Randabergveien 305 siden ca 1960, da var det et
bilverksted/karosseriverksted her. Vi flyttet inn i Randabergveien 305 i 1987. Eiendommen ligger innfor
langsiktig grense for landbruket og grenser til etablert næringsområde. På tre av sidene er eiendommen
omkranset av vei. Det ble foreslått omregulering av eiendommen i 2007 uten at dette ble noe av. Noe
som er en stor ulempe for videre drift og utvikling av bedriften/eiendommen.
Derfor ønsker vi en justering av langsiktig grensen for landbruket slik at eiendommen kommer utenfor
denne grensen og avsettes til næringsareal.

Med Vennlig Hilsen / Best Regards
Morten Støle Simonsen
Tlf. 90841322
Knut Simonsen AS
Randabergveien 305
4070 Randaberg
Tlf.51418922
Mail. post@ksimonsen.no
www.ksimonsen.no

RANDABERG NÆRINGSPARK AS
Randaberg kommune
Planavdelingen
Pb 96
4096 Randaberg
Randaberg 08.12.2015

Høringsinnspill til planprogrammet for kommuneplanen 2015- 2030
Under kommunestyrets behandling 10.09.2015 sak: 70/15 ble følgende forslag vedtatt :
Følgende setninger tas ut: "Det legges opp til at kommuneplanen setter av et kategori 3område inntil eksisterende næringsområde ved Randabergsletta. Størrelse og avgrensning
vurderes i det videre arbeidet."
Randaberg Næringspark AS søker herved om at næringsområdet som ble tatt ut av
planprogrammet / kommuneplanen legges inn på nytt med følgende tekst:
Det legges opp til at kommuneplanen setter av et næringsområde inntil eksisterende
næringsområde ved Randabergsletta. Størrelse og avgrensning vurderes i det videre
arbeidet."
Begrunnelsen for søknaden / høringsinnspillet:







Det aktuelle området benyttes i dag til næringsvirksomhet på dispensasjon.
Bedriftene i Randaberg kommune har et stort behov for næringstomter.
Det aktuelle området ligger naturlig til rette for en utvidelse av det eksisterende
næringsarealet som følge av at den nødvendige infrastrukturen enkelt kan videreføres.
Randaberg kommune har sin hovedspillvannsledning fra Leikvoll og Austmarka
liggende i grensen til det omsøkte arealet. Spillvannsledningen har stort behov for
oppgradering. Ved å legge området ut til næring vil denne strekningen kunne
oppgraderes som del av utvidelsen av næringsarealet bekostet av utbygger.
Planene for transportkorridor vest avgrenser utvidelsen i øst. Dette gir gunstig
beliggenhet for næringsvirksomhet med tanke på minimering av ut- og inn transport.

For Randaberg Næringspark AS
Åge Byberg

Kontoradresse
org.no
Telefon
Mob

Randabergveien
988350087
99 48 72 51
98212090
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SVAR - RANDABERG KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2015-2030 - VARSEL OM
OPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN
Vi viser til varsel om planarbeid og planprogram som er sendt fylkeskommunen til offentlig
høring og ettersyn.
Fylkesrådmannens uttalelse baseres på en samordning mellom regionalplan-, kultur-,
nærings- og samferdselsavdelingen.
Ved varsel om oppstart av kommuneplanarbeid skal det foreligge et planprogram som skal
gjøre rede for formålet med arbeidet, hovedspørsmål og problemstillinger, organiseringen
av planprosessen, opplegg for medvirkning, hvilke alternativ som vil bli vurdert og behovet
for utredninger og planoppgaver.
Mottatt planprogram legger opp til at det skal gjøres endringer både i samfunns- og
arealdelen.
Innledningsvis gis en enkel og god beskrivelse av hva en kommuneplan er, organisering
av planprosessen og planlagt opplegg for medvirkning. Det er særlig positivt at kommunen
vektlegger medvirkning fra barn og unge og at dette kobles til kommunens engasjement i
prosjektet «Sjumilssteget».
Av planprogrammet fremgår at det i henhold jmfr. Pbl. §11.1, skal utarbeides en årlig
handlingsdel basert på kommuneplanen og at denne skal integreres med kommunens
økonomiplan. Fylkesrådmannen anbefaler at handlingsdelen integreres i høringsforslaget
til kommuneplanen og minner om at det som følge kommunelovens §44, økonomiplan, er
krav om offentlig ettersyn i minst 30 dager før vedtak, dersom økonomiplanen samkjøres
med kommuneplanens handlingsdel.
Struktur
Det er et omfattende planprogram med hele 18 plantema. Fylkesrådmannen anbefaler at
enkelte tema slås sammen og at planprogrammet blir mer spisset i prioriteringene og
således bedre egnet som styringsverktøy.
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Kommuneplanens forankring i kommunal planstrategi
Spørsmålet om revisjon av kommuneplanen skal være avklart og begrunnet i kommunal
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet
til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandlingen
av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
I gjeldende planstrategi for Randaberg opplyses at rullering av kommuneplanen skal
startes opp i 2015, uten at behovet for dette er nærmere begrunnet. I fylkesrådmannens
uttalelse til planstrategien datert 07.08.13, ble det påpekt at;
« ..planstrategien som er presentert er noe tynn som grunnlag for å bruke den til
prioriteringer, da den kun gir en kortfattet beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer.
I forslag til planprogram for kommuneplanen vises det innledningsvis til at mye har hendt
siden forrige kommuneplan ble vedtatt. Det påpekes at tiden har vært preget av raske
endringer, jevn vekst og store investeringer. Videre gis en kort beskrivelse av situasjonen i
Randaberg med hensyn til befolkningsutvikling, kommuneøkonomi, arealbruk og
sysselsetting.
Fylkesrådmannen savner en mer utfyllende beskrivelse av lokale utfordringer og
muligheter sammen med en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling. På bakgrunn av dette vil vi igjen anbefale at kommuneplanarbeidet
samkjøres med planstrategiprosessen, slik at planstrategi og planprogram i praksis blir
slått sammen.
Retning for kommuneplanarbeidet
Folkehelse
Fylkesrådmannen mener kommunen skal ha ros for å sette folkehelse som øverste mål for
kommuneplanen og mener folkehelseperspektivet kommer godt frem når det gjelder valg
av hovedmål, eksempler på ulike satsingsområder og innenfor de ulike tema for
planarbeidet. Målsetninger knyttet til folkehelse må også få betydning for
kommuneplanens arealdel, med fokus på prioriteringer og retningslinjer som sikrer
rettferdig fordelingsvirkninger, tilrettelegging for mer aktivitet, utfoldelse, trivsel, og positive
livsstilsendringer. Den planlagte kartleggingen av kommunens grøntstruktur med mål om å
styrke koblingene mellom turdrag og stier, er et godt eksempel på dette.
Folkehelsesituasjonen i Randaberg er imidlertid i liten grad beskrevet og vi forutsetter at
analysen av lokale folkehelsedata, som nå er under utarbeiding, blir lagt til grunn for en
mer konkret prioritering av satsingsområder, mål og strategier i planprogrammet. Det er
videre positivt at kommunen skal utarbeide en levekårsanalyse sammen med kommunene
Stavanger, Sandnes og Sola. Vi anbefaler at det fastsettes bestemmelser og retningslinjer
i kommuneplanen som sikrer at levekårssituasjonen i det aktuelle området blir hensyntatt i
forbindelse med videre regulering. Det oppfordres også til at vurdering av
helsekonsekvenser inngår som et fast punkt i alle politiske saker.
Randaberg kommune deltar i partnerskap for folkehelse i Rogaland og samarbeider med
fylkeskommunen om ulike prosjekter. Blant annet er det i samarbeid med

Helsedirektoratet, nylig igangsatt et prosjekt med fokus på nærmiljø og folkehelse. Videre
gis det regionale utviklingsmidler til prosjektet «Glidelåsen» der fylkeskommunen og
kommunen samarbeider om å forebygge frafall i videregående skole. Fylkesrådmannen
mener dette er gode eksempler på tiltak som kan bidra til å løse sentrale
folkehelseutfordringer og anbefaler at prosjektene forankres som en del av
folkehelsesatsingen i kommuneplanen.
Den grønne landsbyen – en del av storbyområdet
Fylkesrådmannen mener det er positivt at det legges opp til en drøfting av visjonen for
Randaberg og hvilke føringer som skal ligge i denne med hensyn til fysisk utforming,
klima, miljø og samfunnslivet i kommunen for øvrig. Utarbeiding av en veileder til visjonen
virker som et godt egnet grep for å sikre en felles forståelse av hvordan innholdet i denne
skal operasjonaliseres.
Planprogrammet beskriver kort nasjonale rammer og de forutsetningene for samfunns- og
arealutvikling som ligger nedfelt i regionalplan Jæren og by pakke Nord-Jæren.
Fylkesrådmannen anbefaler at viktige regionale planforutsetninger som fremgår av RPklima og energi, RP-landbruk, RP-folkehelse og FINK også legges til grunn for arbeidet.
Gjennom deltakelse i By pakke Nord-Jæren regnes Randaberg kommune som en del av
storbyområdet på Jæren og har forpliktet seg til å følge opp målet om nullvekst i biltrafikk
og god framkommelighet for alle grupper, med hovedvekt på kollektiv, sykkel, gange og
næringstransport. Fylkesrådmannen mener planprogrammet bør legge sterkere føringer
for at dette blir et hovedspørsmål i det kommende kommuneplanarbeidet og den videre
drøftingen av Randabergs visjon som den grønne landsbyen.
Fylkesrådmannen vil oppfordre kommunen til å vurdere i hvilken grad gjeldende
kommuneplan ivaretar nasjonale og regionale målsetninger om nullvekst i bilbruk og
samordning av areal og transport, og om det er behov for å gjøre plangrep som sikrer en
bedre måloppnåelse. Fylkesrådmannen mener kommunen bør ha klart definerte strategier
og virkemidler som hindrer spredt utbygging og legger til rette for en høy nok
arealutnyttelse som sikrer en urban byutvikling og et godt kundegrunnlag for
kollektivtransport. Dette må igjen balanseres opp mot hensynet til bokvalitet og et
helsefremmende bomiljø.
Innspill til de enkelte tema
Bolig
Befolkningsutvikling og konsekvensene knyttet til boligbygging og kapasitet i barnehage og
skole er aktuelle tema som skal vurderes i planarbeidet. Befolkningsframskriving vil alltid
være forbundet med stor grad av usikkerhet og kommunen tar også høyde for dette ved at
tre ulike scenarier for innbyggervekst skal vurderes.
Randaberg kommune har, i gjeldende plan og gjennom kommunedelplan for Harestad
som nå er under utarbeiding, store arealreserver for bolig. Som følge av dette skal det ikke
disponeres mer areal til bolig i denne kommuneplanperioden, med unntak av mindre
justeringer.
Fylkesrådmannen mener dette er en fornuftig strategi og oppfordrer til at det også tas en
gjennomgang av allerede godkjente områder og den tidsmessige gjennomføringen av

disse i forhold til prinsippene for god areal- og transportplanlegging. Dette innebærer at
realisering av boligfelt henger nøye sammen med nærhet til kollektivtrasé, til sentrum og
arbeidsplasser, til etablerte og planlagte gang- og sykkelvegnett samt til den lokale og
regionale grøntstrukturen. Arealdelen bør derfor synliggjøre en rekkefølge for utvikling av
nye boligområder i samsvar med de planer som gjelder for den øvrige transport og
sentrumsplanleggingen.
Det er for øvrig positivt at kommunen vil ha fokus på utbyggingstakt og virkemidler for
kontroll over utbyggingen og hvordan tetthet og høyder skal balanseres opp mot
bokvalitet, størrelse og kvalitet på grønt/lekeområder. Det bør også vurderes i hvilken grad
det lokale boligtilbudet best kan tilpasses den fremtidige befolkningsstrukturen i
kommunen og behovet for variasjon i boligtyper tilpasset ulike grupper, som f.eks. enslige,
vanskeligstilte, eldre osv. Fylkesrådmannen oppfordrer videre til at kommunen også
fokuserer på hvordan sosial bærekraft i bomiljø kan ivaretas. Sosial bærekraft i denne
sammenhengen dreier seg om bomiljø slik det oppleves av beboerne og slik det kan
studeres på bakgrunn av boligmassens sammensetning og flytting. Det handler om
«affordability» med gode boliger for alle typer boligsøkende, også de med begrenset
inntekt. Sosial bærekraft dreier seg også om lik tilgang til viktige felles goder som
friområder, offentlig transport, skoler og barnehager.
Langsiktig grense mot landbruk – vurdering av endring i langsiktig arealutvikling
Som det fremgår av planprogrammet, er langsiktig grense mot landbruk slik den er nedfelt
i kommuneplanen og regionalplan Jæren, en viktig del av en langsiktig strategi for
arealutviklingen i Randaberg.
Fylkesrådmannen er skeptisk til at det nå skal vurderes om det er hensiktsmessig å flytte
den langsiktige arealutviklingen fra Grødem til Goa.
I regionalplan Jæren er Grødem definert som et prioritert utbyggingsområde for bolig,
basert på prinsippet om samordning av areal og transport og at området ligger langs
hovedtrasé for kollektivtrafikk og kan betjenes effektivt med buss. Videre har området
nærhet til sentrum og arbeidsplasser, samt etablerte og planlagte gang- og sykkelvegnett.
Et eventuelt forslag om at langsiktig grense mot landbruk endres og fremtidig utbygging
flyttes fra Grødem til Goa, vil etter fylkesrådmannens vurdering være konfliktfylt og klart i
strid med nasjonale og regionale føringer og prinsipper for samordning av areal og
transport.
Kommunen oppgir imidlertid å ha store arealreserver for bolig og står selvfølgelig fritt til å
tilbakeføre deler av arealene på Grødem til landbruk dersom dette er ønskelig.
Fylkesrådmannen forutsetter imidlertid at en eventuell reduksjon i boligarealene her, ikke
erstattes av spredt utbygging andre steder, men i stedet kompenseres gjennom økt fokus
på fortetting og transformasjon i sentrumsnære områder.

Kultur
Fylkesrådmannen ser det som positivt at det skal utarbeides en kulturstrategi i Randaberg
kommune. Det er også positivt at denne strategien ser ut til å inngå i ny kommuneplan, da
dette kan bidra til at strategien gis større tyngde.
Det er viktig at både kulturens egenverdi samt dens betydning for andre samfunnsfelt
ivaretas, og at tiltakene i kulturstrategien følges opp i økonomiplan. Når det gjelder
maritimt vitensenter, vil fylkesrådmannen vise til vedtatt maksbeløp på kr. 10 mill. i tilskudd
til regionale kulturbygg.
Det vises for øvrig til Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025.
Konsekvensutredning
Metoden for utredning og oppstilling av konsekvenser synes å være i tråd med føringer fra
Forskrift om konsekvensutredninger (2009). Fylkesrådmannen ber imidlertid om at
arealøkonomisering og samfunnsøkonomi med synliggjøring av offentlige
investeringsbehov knyttet til sosial og teknisk infrastruktur, tas inn som tema i
konsekvensutredningen.
Landbruk og næringsutvikling
Landbruk
Av planprogrammet fremgår at det ikke er avklart om landbruksplanen skal revideres eller
hvilket forhold det skal være mellom kommuneplanen og landbruksplanen.
Fylkesrådmannen ber om at føringene i regionalplan landbruk legges til grunn for det
videre kommuneplanarbeidet. Dette er en næringsutviklingsplan for landbruket med mål
om økt matproduksjon og et livskraftig landbruk i hele fylket. Den viktigste forutsetningen
for å oppnå dette er å ta vare på produksjonsgrunnlaget til landbruket som matprodusent.
Landbruket er et av de viktige satsingsområdene for regional utvikling med
naturressursene som en av de viktigste driverne. Matjorda er næringsarealet til landbruket
som matprodusent og regnes som en av de mest sentrale innsatsfaktorene i overgangen
til bioøkonomi og det grønne skiftet.
Fylkesrådmannen oppfordrer til at hensynet til landbruket som næring, blir bedre integrert i
kommuneplanleggingen. Kommunen bør vurdere om dette skal være et eget plantema,
for å synliggjøre sammenhengen mellom næringsutvikling i landbruket og styring av
arealbruken med hensyn til matjord og landbruket som næring.
Næring og sysselsetting
Under plantema næring og sysselsetting nevner kommunen strategisk næringsplan for
Stavanger regionen og regional næringsarealstrategi som regionale mål og føringer for
kommuneplanleggingen. Fylkeskommunen minner kommunen om at det er regional plan
for næringsutvikling, regionalplan for Jæren og regionalplan for landbruk som først og
fremst legger målene og rammene for næringsutvikling i kommunene og som
kommuneplanleggingen må rette seg etter slik at lokal utvikling henger sammen med den
regionale utviklinga.

Næring og sentrumsutvikling.
Rogaland fylkeskommune har nylig gjennomført en omfattende tilstandskartlegging av alle
sentrene som inngår i Regionalplan for Jæren. Kartleggingen har tatt utgangspunkt i
bestemmelser og retningslinjer presentert i regionalplanen, med fokus på avgrensing,
utnyttelse, funksjon og tilgjengelighet. I tillegg er det også blitt sett på vedlikehold av det
fysiske miljøet og offentlige rom.
Randaberg kommer veldig godt ut på de fleste indikatorene og i den kvalitative
vurderingen beskrives Randaberg sentrum som intimt og koselig, med butikker og grønne
lunger som er med på å skape en god atmosfære.
Fylkesrådmannen vil med dette gi kommunen ros for en god sentrumsutvikling og mener
det er positivt at kommunen nå vil satse på å styrke sentrum ytterligere som en arena for
økt handel og folkeliv. Dette vil etter fylkesrådmannens vurdering også kunne bidra til økt
aktivitet i reiselivsnæringen og gjøre Randaberg mer attraktiv som turistdestinasjon.
Næring i sjøen.
Fylkeskommunen råder kommunen til å ha søkelyset på sjøarealene i
kommuneplanleggingen og vurdere behovet for å oppdatera arealdelen i forhold til
arealbruksinteresser, næringsinteresser og arealbehov.
Fylkesrådmannens vurderinger med henblikk på kulturminner
NASJONALE RAMMER
Det går frem av Nasjonale rammer at staten har utarbeidet nasjonale bestemmelser og
retningslinjer for planlegging i Kgl.res. av 24.06.2011 (revidert sommeren 2015). Et av
hovedtemaene i de reviderte bestemmelsene og retningslinjene er Bærekraftig areal- og
samfunnsplanlegging. Det forventes bl.a. at fylkeskommunene og kommunene sikrer
viktige interesser, og sørger for tidlig interesseavklaring. Ett av de felles målområdene er
en aktiv forvaltning av natur- og kulturverdier. Det forventes videre at fylkeskommunen og
kommunen ivaretar viktige natur- og kulturminneverdier.
Fylkesrådmannen ser det som svært positivt at Randaberg kommune er i gang med å
utarbeide egen kommunedelplan for kulturminner, og at viktige konklusjoner, overordnede
mål, bestemmelser og hensynssoner fra planen skal integreres i kommuneplanen. Dette er
en viktig del i arbeidet med bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging.
Vi vil i denne sammenheng også vise til følgende viktige nasjonale føringer og utfordringer
som omhandler kulturminner, og ber om at disse blir tatt med og omtalt i planprogrammet,
og fremtidig kommunedelplan: St.meld. nr. 26 2006-2007; det går her frem at det er et
nasjonalt mål at det årlige tapet av, og skade på, verneverdige kulturminner og
kulturmiljøer skal minimeres. Hovedansvaret for å ta vare på fredete eller verneverdige
kulturminner og kulturmiljø ligger hos eierne.
Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge
(Dokument nr. 3:11 (2006-2007)); hvor det bl.a. påpekes at det å sikre landskaps- og
kulturminneverdier er et overordnet mål for arealpolitikken. Stortinget legger vekt på at det
er nødvendig å øke bevisstheten rundt mulighetene til å bruke plan- og bygningsloven til å
ta vare på verdifulle kulturminner og kulturlandskap. St. meld. nr. 16 (2004-2005) "Leve

med kulturminner".
I tillegg skal kulturminner forvaltes i hht Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven). Formålet med kulturminneloven, er å verne kulturminner og
kulturmiljøer med deres egenart og variasjon, både som en del av vår felles kulturarv og
identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Det er viktig at kommuneplanen viser til hvordan hensynet til kulturminner og kulturmiljø vil
ivaretas både jf. Pbl, kulturminneloven og øvrige nasjonale føringer. Vi viser i denne
sammenheng til Riksantikvarens veileder Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan-og
bygningsloven. 2011, som kan lastes ned på Riksantikvarens hjemmeside
(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Tema/Arealplanlegging/ )
RETNING FOR KOMMUNEPLANARBEIDET
Den grønne landsbyen, folkehelse og langsiktige mål og satsingsområder
Kulturminner og kulturmiljø er ressurser som kan bygge opp under visjonen om den
grønne landsbyen, brukes til å styrke friluftsopplevelsene gjennom formidling av/skape
nysgjerrighet om kulturminnene i landskapet, og som viktige identitetsskapende elementer
både i tilknytning til landbruk og tettstedsutvikling.
Tema for planarbeidet
Fylkesrådmannen vil oppfordre kommunen til å integrere kulturminner og kulturlandskap
innenfor flere tema i utvikling av planforslaget (jf. kulturminner som viktige ressurser).
Fylkesrådmannen forutsetter videre at man i fremtidig planlegging søker å bevare
kulturminner, og integrere disse på en god måte, bla.a. integrere automatisk freda
kulturminner (fornminner)/ viktige kulturlandskap i grøntområdene og grøntstruktur.
Når det gjelder tema massefyllinger er det viktig at disse ikke etableres i områder tett opp
til viktige kulturlandskap, eller der det befinner seg synlige automatisk freda kulturminner.
Det er også viktig at kommunen legger vekt på at sluttført massedeponi skal tilpasses
omliggende landskap.
Konsekvensutredning
Kulturminner og kulturmiljø er tatt med som eget tema i konsekvensutredningen. Da
automatisk freda kulturminner og nyere tids kulturminner har forskjellig vernestatus er det
viktig at man i utredningen skiller mellom disse. Man må også presisere hvilken
vernestatus de enkelte kulturminnekategorier har i henhold til gjeldende lovverk, evt.
gjeldende verneplaner. Når det gjelder nyere tids kulturminner ber vi om at man også
utreder elementer som ikke fanges opp av de vanlige registrene, så som verneverdige
bygninger etter 1900 og krigsminner.
På kommuneplannivå er det på varsel om oppstart vanskelig å si noe konkret om
konfliktnivået da arealbruksendringer ikke ennå er fastlagt. Det er viktig at det i
konsekvensutredningen vil bli redegjort for eventuelle konsekvenser arealbruksendringene
vil ha for kulturminnene. Eventuelle alternativer til de mest konfliktfylte
arealbruksendringene, både når det gjelder indirekte og direkte konflikt, og henholdsvis i
forhold til automatisk freda kulturminner og nyere tids kulturminner, må også utredes.
AREALDEL OG BESTEMMELSER
Det er viktig at kulturminner sikres gjennom å vise disse med korrekt hensynssone på
plankartet, med tilhørende bestemmelser og retningslinjer knyttet til disse.
Det er også i denne sammenheng viktig at man skiller mellom automatisk freda

kulturminner og nyere tids kulturminner. Automatisk freda kulturminner skal vises som
hensynssone 11-8 d) (sosikode H730) på kommuneplankartet. Nyere tids kulturminner
som er vedtaksfreda (kml) skal vises som hensynssone 11-8 d), bygg og områder regulert
til spesialområde/hensynssone bevaring (pbl) skal vises som hensynssone 11-8 c) eller
11-8 f) (reguleringsplan med verneformål skal fortsatt gjelde), mens annen verneverdig
bebyggelse og kulturmiljø med høy verneverdi skal vises som hensynssone 11- 8 c)
(sosikode H570) på kommuneplankartet.
Når alle kjente automatisk freda og vedtaksfreda kulturminner, samt område regulert til
spesialområde bevaring og andre nyere tids kulturminner med høy verneverdi, blir markert
på arealplankartet, vil kommunen selv få et godt arbeidsredskap i forbindelse med egen
detaljplanlegging. Ved å vise kulturminneinteressene på kartet vil en allerede i en tidlig
fase i rulleringen av kommunedelplanen være klar over mulige konflikter, og innsigelser fra
fylkeskommunen på grunnlag av kulturminneinteresser kan unngås.
Med bakgrunn i Riksrevisjonens arbeid har Riksantikvaren, som dispensasjonsmyndighet
for automatisk freda kulturminner, varslet en strengere linje når det gjelder frigiving av
slike. Dette får også konsekvenser for kulturminnemyndighetenes håndtering av
arealbruksplaner.
Fylkesrådmannen ved kulturseksjonen gjør oppmerksom på at manglende ivaretakelse av
kulturminneinteressene i forbindelse med kommuneplanprosessen, vil nødvendigvis kunne
føre til innsigelse fra vår side.
Erfaringsmessig ser vi at en del innsigelser som knytter seg til kulturminner ofte blir
fremsatt som følge av manglende/ukorrekt markering på kart, samt
manglende/utilstrekkelige bestemmelser.
Særlig da det kan finnes automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, som
tidligere ikke er kjent, må forholdet til undersøkelsesplikten i kulturminnelovens § 9
omtales. Det må gå klart frem av planforslaget at undersøkelser etter kulturminnelovens §
9 vil bli avklart på reguleringsplannivå. Fylkeskommunen har normalt ikke godt nok
grunnlagsmateriale for å kunne vurdere på kommuneplan/ kommunedelplannivå hvorvidt
foreslått arealdisponeringen innebærer konflikt i forhold til automatisk freda kulturminner
og kulturmiljø i vassdrag. Det må derfor gå frem av planforslaget at vi ved vår uttalelse
ikke har sagt oss enige i arealbruken, jfr. lov om kulturminner § 8,4.ledd. Dette innebærer
at arealdelen ikke vil ha direkte rettsvirkning sett i forhold til automatisk freda kulturminner.
Dette kan særlig få konsekvenser for områder som legges ut til byggeområder.
Arealbruken kan først bli avklart når de enkelte regulerings- og bebyggelsesplaner sendes
til fylkeskommunen som sektormyndighet for kulturminnevern. Av dette følger at
kulturminnemyndighetene også skal være høringsinstans når det gjelder tiltak i LNFområder, på linje med sektorene miljø og landbruk.
Med hilsen
Ingvild Vikse Johansen
rådgiver
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Knut T. Slettebak
rådgiver

Fra: Nerheim, Inger Kari Hagene [inger.kari.hagene.nerheim@sus.no]
Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 10.12.2015 23:00:03
Emne: vedr kommuneplanen
Vedlegg:
Randaberg kommune, her
Kommuneplanen som er sendt ut har mange avsnitt med mye bra, om friluftsliv og frivillighet og
om helse og åpne landskap. Men tettheten er fortsatt som i delplanene vi nettopp har vært
gjennom.
Innholdet er åpent og positivt, men den harde virkelighet er som i Sentrum Øst: det skal bygges
tett og mye. Og det gode liv er først å fremst i det offentlige rom. «De» skal planlegge hvor vi
skal slappe av i fritida vår -- i små urbane, hyggelige uterom. Fint, men bare der?
Jeg oppdaget noe som jeg synes var rart: Ordet hage er så vidt jeg kunne se, ikke nevnt.
Hagebruk i familielivet har ikke plass i den randabergske landsbyen. Det er ingen overskrifter
eller avsnitt hvor det er omtalt verdien av en liten, usjenert sitteplass, et vakkert blomsterbed som planlegges hele vinteren? Et klatretre, en kjøkkenhage, noen bærbusker, kanskje et
kaninbur eller et hundehus? En hengekøye?
Det står ikke nevnt noe om at å sitte ute en sommerkveld i hagen med venner eller å sende
barna ut for å leke alene, er viktig for familier, trivsel, ja, helsa vår også.
Skal ikke en fremtidig kommuneplan også planlegge for moderne miljøhus? Politikere i
Randaberg har allerede begynt å tenke nytt om det regionale boligbyggingsoppdraget - det er
regionalt. Men plandokumentene sendes likevel ut som om den gamle tenkningen gjelder. Det
er ikke sikkert at 2030 vil se et Norge med bare blokkbebyggelse.
Teknologien vil gi oss mange andre muligheter enn konsentrert betong de neste 20 år. Når
kommer appen hvor vi kan taste inn hvor vi vil reise, og så blir vi med en nabo frem og en annen
nabo tilbake? Fastprisopplegg og forsikring kan legges inn, billigere enn buss. Bussveiene er
kanskje ikke så viktige likevel om femten år, hvis vi bare gjør det enkelt og praktisk for folk å
velge annerledes. Elsyklene vil bli billigere og mer komfortable. Tomteprisene vil bli radikalt
lavere når bøndene kan selge direkte av steinrøysene sine og ikke kommunene kjøper med
tvang, selger til entreprenører og alle skal ha sin fortjeneste så mye som mulig per dekar. Ja,
det går an å drømme -- men det går også an å gjøre ting annerledes.
Det er ikke gitt at alle begrensningene planleggerne ser i dag, vil være virkelige i morgen. En så
langsiktig plan bør være åpnere enn dette ser ut til. Mer gammeldags OG mer moderne, vil jeg
nesten driste meg til å si.

På den positive siden, det ER vilje til dialog! Jeg takker for at innbyggerne ble invitert til å si sin
mening, og ser frem til en bred og god debatt!
Beste hilsen Inger Kari Nerheim

Randaberg kommune
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RANDABERG KOMMUNE ROGALAND - VARSEL OM OPPSTART AV
PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN 2015-2030 - INNSPILL FRA FISKERIDIREKTORATET
REGION SØR
Det vises til oversendelse av 4.11.15 med varsel om oppstart av planarbeid og høring
planprogram for kommuneplan 2015-2030.
Fiskeridirektoratets ansvar
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og
verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av
marine ressurser og marint miljø. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Innspill fra Fiskeridirektoratet region sør
I planprogrammet finner vi lite omtale av kommunens sjøareal, og vi vil foreslå at
dette inkluderes mer i det videre planarbeidet.
Vi vil vise til Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, vedtatt
kongelig resolusjon den 12. juni 2015. Fiskeri- og havbruksnæringene er store
eksportnæringer som bidrar til aktivitet og sysselsetting i hele landet, spesielt i mange
lokalsamfunn langs kysten. Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å
sikre fiskeri- og havbruksnæringenes langsiktige arealbehov.
Fiskeridirektoratet region Sør vil informere om Fiskeridirektoratet sitt kartverktøy
som finnes på vår nettside http://www.fiskeridir.no/. Her finnes kartfestede data om
akvakultur, fiskeplasser, gyte- og oppvekstområder samt marint biologisk mangfold
mm. Vedlagte utdrag viser at Randaberg kommune har fiskeplasser, gyteområder og
marine naturtyper. I kommunen finnes også høstefelt for tare, https://Forskrift om
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Besøksadresse: Strandgaten 56
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Telefon:
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Telefaks: 51491689
www.fiskeridir.no

høsting av tare, Rogaland. Kommunen har pr i dag en lokalitet for akvakultur
(landbasert) lokalisert på Mekjarvik.
For å ivareta og sikre utviklingsmuligheter for fiskeri- og havbruksnæringen samt
annet marint basert næringsliv, vil vi foreslå at sjøområdene i arealplanen gis
hovedformål 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, dermed er
både fiske og akvakultur inkludert. Alternativt kombinerte formål der både
underformål fiske og akvakultur er inkludert.
Vi vil videre foreslå at kommunen kan vise marint biologisk mangfold i sjøområdene
som hensynssone, iht Plan- og bygningsloven § 11-8 Hensynssoner bokstav c).
Fiskeridirektoratet region sør ber om å få planen på høring for oppfølging av
innspillet i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef

Brevet sendes uten håndskreven underskrift
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Randaberg Hagelag har mottatt invitasjon til å delta i debatten om kommuneplanen,
og setter pris på at det er lagt opp til en åpen runde med innspill. På grunn av en
rekke omstendigheter har det ikke vært mulig å ha en grundig gjennomgang i styret
av dokumentene som er kommet ut.
Vi mener imidlertid det er svært viktig at en slik plan legger til rette for at familier og
husholdninger kan ha mulighet til å ha en hage, kanskje dyrke blomster, bær og
grønnsaker til familiens bruk. Det er etter hvert grundig dokumentert hvor stor
betydning dette har for både fysisk og psykisk helse og trivsel, og også for å unngå
mye «gjennomtrekk» av beboere.
Vi ønsker også å vite hva kommunen tenker om fellesarealer. De siste 20-30årenes
praksis rundt bygging av standardlekeplasser har vist seg å være lite egnet for
dagens måte å bo/leve på. Både barns og voksnes hverdag skjer stort sett andre
steder enn hjemme. Å lage felles møteplasser, med noe for alle generasjoner, har
vist seg å fungere mye bedre. Hvordan tenker kommunen rundt dette?
Vi i Randaberg Hagelag er bekymret for at småskala hagebruk, hageperspektivet og
gode, grønne fellesareal har kommet lite frem i planarbeidet, og vil gjerne være en
aktiv samtalepart i den videre prosessen med dette for øyet.
Hilsen Randaberg hagelag v/styret
Torhild Pihl Pettersen
Ylva Harestad
Øyvind Skogerbø
Marta Kleivan
Wenche Goa
Asta Todnem
Eldbjørg Sande Spanne
Olaf Shchraml
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Uttalelse til planvarsel og planprogram for kommuneplan Randaberg 2015 2030
Randaberg har utarbeidet et solid og oversiktlig planprogram til kommuneplanen.
Fylkesmannen støtter de prioriteringer og veivalg som kommunen har lagt inn for denne
kommuneplanrulleringen. Særlig positivt er det at folkehelse er en rød tråd gjennom planen,
samt at det er satt mål om null-vekst i personbiltransporten.
Om prosess og hovedgrep
Vi viser til utsendt planvarsel og planprogram. Planprogrammet er oversiktlig og tilfredsstiller
kravene satt i plan- og bygningslovens § 4-1.
Folkehelse og livskvalitet er viktig for alle deler av samfunnet. Det er derfor svært positivt at
folkehelse er valgt som rød tråd gjennom kommuneplanrevisjonen. Det er viktig å sikre gjennom
valg av mål og strategier at folkehelsesatsingen og andre strategiske grep i samfunnsdelen, blir fulgt
opp av arealdel, økonomiplan og sektorplaner.
Visjonen om den «grønne landsbyen» skal videreutvikles. En mer felles forståelse vil være nyttig,
særlig i arbeidet med videre stedsutvikling.
Samordnet areal- og transportplanlegging er viktig for å sikre god steds- og byutvikling. Det er
positivt at kommunen skal gjennomgå parkeringsnormer og bruk av virkemidler for å oppnå økt
sykkelandel, med mål om å sikre null-vekst i personbiltransporten.
Kommunestyret skal i kommunal planstrategi fastsette om hele eller deler av gjeldende
kommuneplan skal revideres. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås
sammen med og være en del av oppstarten av arbeidet med kommuneplanen. I planstrategiarbeidet
bør uansett også kommunereformen vurderes.
Fylkesmannen støtter i hovedsak planprogrammet slik det foreligger og har i tillegg følgende tidlige
råd innen våre sektoransvarsområder:

Skole og barnehage
I planprogrammet drøftes barnehage- og skolekapasitet, og kommunen vil vurdere kapasiteten i
forbindelse med boligutbygging. Innhold og mål for skolesektoren er ikke nevnt, og Fylkesmannen
ber kommunen om å ta med dette som en del av kommuneplanen.
Kommunen ytrer bekymring for frafall i videregående skole, unges psykiske helse og økende
marginalisering av barn og familier. Tidlig innsats nevnes som et forebyggende tiltak. Barnehage og
skole er viktige arenaer både for å fange opp denne typen problematikk og for avbøtende
virkemidler. Det er positivt at Randaberg ser behovet for helhetlig satsning på dette området, og
hovedstrategiene bør være en del av kommuneplanens samfunnsdel.
Deler av Randaberg kommunes vekst er basert på innvandring, og mål og strategiske grep for
integrerings- og inkluderingsarbeidet, bør løftes til kommuneplannivået.
Næring og sysselsetting
Kommunen legger til grunn at det er krevende å tilrettelegge arealer for næring innenfor kategori 3
(plasskrevende og lite arbeidsplassintensive virksomheter). Til dette vil vi si at det er viktig at
kommunen har et regionalt fokus. I Regionalplan for Jæren er regionen sett under ett, og det er
avsatt områder hvor denne type næring er hensiktsmessig. Innenfor Randaberg kommune er det
avsatt areal til kategori 2 og 3 i Mekjarvik. Fylkesmannen vil mene at det er tilstrekkelig i
Randaberg kommune for denne type næringsområder.
Sentrum med attraktive møteplasser
Kommunen skal utvikle strategier som støtter opp om ønsket utvikling av sentrum. I dette arbeidet
bør det settes særlig fokus på byrom som tilhører fellesskapet og fungerer som viktige møteplasser.
Byrommenes attraktivitet og tilgjengelighet spiller en stor rolle for det gode livet i landsbyen. Dette
temaet må også sees i sammenheng med folkehelse, grønnstruktur og gode traséer for myke
trafikanter.
Langsiktig grense landbruk
Som en del av kommuneplanarbeidet skal det vurderes å endre den langsiktige grensen for landbruk
slik at den langsiktige arealutviklingen flyttes over fra Grødem til Goa. Fylkesmannen er positiv til
at kommunen vurderer å legge Grødem tilbake til langsiktig landbruk. Vi er imidlertid ikke positive
til at dette skjer som et bytte med arealet på Goa. En noe dempet folkevekst i regionen vil også
kunne påvirke behovet for nye boligareal i Randaberg i neste kommuneplanperiode.
Vi har forståelse for ønsket om å utnytte elevkapasiteten på Goa skole, men det aktuelle
byggearealet på Goa har svært høy verdi både som jordbruksareal og som en viktig del av regional
grøntstruktur. Videre er arealet en del av et større kjerneområde for landbruk. Arealet på Grødem
har også høy verdi som jordbruksareal, men ligger inneklemt mellom E39 og bebyggelse. Et slikt
ujevnt bytte vil derfor bryte med nasjonale og regionale føringer for jordvern og sikring av
sammenhengende grønnstrukturer.
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Vi vil understreke at langsiktig grense for landbruk og regional grøntstruktur er satt gjennom en
grundig og helhetlig regional planprosess.
Fylkesmannen støtter for øvrig de tema som kommunen skal ta opp til vurdering innenfor temaet
landbruk/LNF.
Samfunnssikkerhet og miljørettet helsevern
Vi savner samfunnssikkerhet og klimatilpassing som tema i planprogrammet. Klimautfordringene
med mer ekstremvær fordrer at det settes fokus på planlegging av bygg og infrastruktur. Dette kan
være bruk av blågrønne strukturer der vannet blir brukt som en ressurs, vind ved utforming av
gater- og bygg, osv. Miljødirektoratets veileder Planlegging av grønnstruktur i byer og
tettsteder(2014) gir en god oversikt over planlegging for folk, vann og grønnstruktur.
Miljørettet helsevern som blant annet støy og forurensing, dets overlapping/ grenseflater med
miljøvern, folkehelse og samfunnssikkerhet, bør vurderes i planprosessen. Viktige funn fra
kommunens og regionens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse må inkluderes i arbeidet med
kommuneplanen.
---Avslutningsvis vil vi minne om at kommunen skal samarbeide med andre myndigheter som berøres
av kommunedelplanen og oppfordrer til at kommunen aktivt benytter regionalt planforum som
arena.
Med hilsen
Magnhild Meltveit Kleppa
fylkesmann

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

Saksbehandler: Tonje Kvammen Doolan
Saksbehandler telefon: 51568756
E-post: fmrotkd@fylkesmannen.no
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Statens Vegvesen, Region Vest
Norges vassdrags- og energidirektorat
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Deres ref:

Randaberg kommune
Postboks 40
4096 RANDABERG

22.12.2015
15/01823-3
14/2239-13

Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn
av planprogram for Randaberg kommune 2015–2030
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 4. november 2015.

TELEFON + 47 73 90 40 50

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og
utbyggingssammenheng.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at fylkeskommunene og kommunene skal sikre
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer
ses i en regional sammenheng.
I følge kart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det per i dag registrert en
grusforekomst ved Ytre Bø. Forekomsten er bebygd og oppdyrket og anses ikke som
aktuell for kommersielle uttak. Det er heller ikke registrerte masseuttak i Randaberg
kommune i våre registre.
På grunnlag av dette har vi ingen merknader til varsel om oppstart og høring av
planprogram, og vi ønsker kommunen lykke til videre med planarbeidet.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen
Marte Kristoffersen

Ine Cecilie Mork Olsen

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen
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OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN ETTER HØRING AV
PLANPROGRAM, MED RÅDMANNENS VURDERING

Under følger en oppsummering og rådmannens vurdering av innspill som har kommet inn etter
høring av planprogrammet. Innspillene som er behandlet er de som er formulert konkret som innspill
til planen. Innspillet fra Stavangerregionen Havn er ikke realitetsvurdert, som det kommer fram
lenger ned. Alle innspill er vedlagt i samme rekkefølge som under.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marit Laugland Bjørnø og Jo Rune Randeberg, 29.4.2016
Knut Aanestad, 26.6.2017
Schjødt advokatfirma, 17.10.2017
Byggadmin as, 23.12.2017
Undertegnede grunneiere, 8.2.2018
Stavangerregionen Havn IKS, 3.4.2018

MERKNAD

RÅDMANNENS VURDERING

MARIT LAUGLAND BJØRNØ OG JO RUNE RANDEBERG, RANDABERGGEILEN 49
Bor på en eiendom som er satt av til friområde i
kommuneplanen. Eiendommen skulle være buffersone
når eiendommen i sør ble satt av til næring for flere år
siden. Før dette var eiendommen merket med delvis
LNF 8ca. 30 %) og delvis grøntareal (ca. 70 %). Dette
kan ses på eldre kommuneplankart. Nå som
næringsområdet er tatt bort, ber de om at området blir
tilbakeført til de arealformålene som gjaldt før.

Innspillet gjelder friområdet inntil næringsområdet
«Mekjarvik Nord», som tidligere var planlagt større i
retning mot vest.
I kommuneplanen fra 1988 er deler av eiendommen (ca.
30 %) LNF. Dersom dette tilbakeføres, vil eier kunne
gjøre tiltak som f.eks. rivning og bygging av nytt hus.
Det vil ikke tillates flere boliger på eiendommen. Etter
rådmannens vurdering vil ikke ev. tiltak i tråd med
kommuneplanbestemmelsene for LNF være til ulempe
for friområdet, som først og fremst er orientert mot sjøen
og turstien. Nå som næringsområdet er tatt ut av
kommuneplanene (i 2009) er det ikke lenger det samme
behovet for en grønn buffer mellom næring og sjø.
Rådmannen anbefaler at merknaden tas til følge. Den
gamle grensen fra 1988 er også justert tilbake for
naboboligen Randaberggeilen 53. Bebyggelsen vil
fortsatt være omfattet av det generelle byggeforbudet i
100- metersbeltet slik som annen bebyggelse langs
kysten i LNF- området. Det betyr at hver utbyggingssak
må vurderes som ev. dispensasjon.

KNUT AANESTAD
Den vestre delen av gården som har grense mot
Harestad skole er satt av til ev. framtidig
kirkegårdsareal. I forbindelse med nye planer for
området ber de om at ev. framtidig utvidelse av
kirkegården skjer som forlengelse av eksisterende
kirkegård i stedet for deres eiendom.

Kirkegården ble noe forlenget i områdereguleringsplan
for Randaberg sentrum øst. Det er ikke planer om
utvidelse av kirkegården utover dette.

SCHJØDT ADVOKATFIRMA, RANDABERGVEIEN 356

Score AS flytter sin virksomhet til Mekjarvik og vil flytte
Rådmannen anbefaler at innspillet tas til følge. Området
fra Randabergveien 356. Mener eiendommen bør
er satt av til kombinert formål bolig og næring (med
omdisponeres til boligområde. Det vil fremstå uheldig
mulighet for dagligvarehandel).
å fortsatt ha næring/industri det eksisterende
boligområdet når de flytter. Score mener det bør
åpnes opp for høy utnyttelse av eiendommen, f.eks. i
form av lav blokkbebyggelse eller rekkehus i kjede

BYGGADMIN AS
Ber på vegne av Byberg maskin om formålsendring for
ca. 30 dekar fra LNF til uttak av fjellmasser og
deponering av rene masser som stein, leire, grus og
sand. Foreslår et uttaksvolum på ca. 150.000 m3.
Tiltakshaver ser for seg en driftsperiode på minimum
10 år. Estimert at det kommer ca. 20 passeringer i
timen på det lokale veinettet og gjennom Randaberg
sentrum relatert til masseuttaket.
Området vil bli arrondert tilbake som fulldyrket
jordbruksland etter ferdigstillelse.
Området ligger i kjerneområde for landbruk.
Tiltakshaver er i dialog med flere grunneiere om
muligheter for jordforbedring i form av en bedret
terrengarrondering og tilføring av overskuddsjord.
Massehåndteringsanlegget vil ligge gunstig til for
å fraksjonere ut masser for gjenbruk samtidig som
transport for deponering reduseres til
jordforbedringsareal i nærområdet.

Etter rådmannens vurdering ville formålsendringen gi
fordeler i forhold til målene i regionalplan for
massehåndtering. Rådmannen anbefaler likevel ikke
endringen, med bakgrunn i følgende:










Området ligger i kjerneområde for landbruk.
En formålsendring over 10+ år behandles i
praksis som et varig tiltak. Det er mulig å
tilbakeføre området til landbruk i framtiden,
men gjennomføringen kan være krevende og
usikker i praksis.
Landbruksjord vil bli satt ut av drift for en lang
tid. Det er vanskelig/tidkrevende å reetablere
landbruksjord som har vært anleggsområde.
Området ligger uheldig i forhold til lokalt og
overordnet veinett og trafikken vil belaste lokalt
nett og sentrum.
Tiltaket vil ha negative konsekvenser for
nabobebyggelse.
Det er registrert motstand fra naboer (jfr.
innspill under).

Ved at Randaberg kommune får et mottak og
håndteringsanlegg for rene masser i nærområdet
Begrenses behovet for kjøring over lange avstander
for både deponering og transport. Dette
er i samsvar med målet i regionalplan for
massehåndtering om at stedlige ressurser skal
forvaltes lokalt..
Forutsetter å gjøre tiltak for å redusere ulemper for
naboer, slik som rystelser, støv og støy.

UNDERTEGNEDE GRUNNEIERE
19 grunneiere har skrevet under på et brev formulert
som klage på brev fra Byggadmin as. De har gått
sammen om å innhente dokumentasjon i saken.
Grunneierne vil belyse punkter som går på forvaltning
av LNF-området, livskvalitet, oppvekstsvilkår, og
særegen natur. Tar opp uheldige følger i forhold til:






Støv og støy
Kulturlandskap
Landskap og stedets karakter
Naturmangfold
Trafikkforhold

Innspillet er tatt til orientering. Viser til rådmannens
vurdering over.



Uttak av dyrbar mark og effekter på
jordsmonn fra steinstøv som spres fra
anlegget.

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS
Stavangerregionen Havn har kommet med innspill om
utfylling i og utenfor moloen på Mekjarvik. Det er
behov for å utvikle gode havnearealer. De er største
grunneier av sjønære næringsarealer i Mekjarvik og
ser potensiale for videre utvikling av kai- og
havnefasiliteter. Havnen i Mekjarvik ligger godt til rette
med sentral plassering ved innseilingen til Stavanger
og tett inntil nye vei- og tunnelprosjekter.
Forslaget innebærer følgende bruksområder:

Skjermet kailinjer med tradisjonelle
operasjonsområde i bakkant

Kaier for rigger

Kai for dynamisk posisjonering (DP-kai)

Dypvannskai (min. 20 meter)
Området kan bygges ut i flere trinn. Mulig utforming av
siste byggetrinn er illustrert under.

Innspillet er ikke realitetsvurdert i denne
kommuneplanrulleringen. Dersom området skal
realiseres krever det langsiktig arbeid og grundige
avklaringer med alle parter. Rådmannen legger
opp til at innspillet skal vurderes som del av ny
planstrategi for Randaberg. Planstrategien skal
vedtas senest ett år etter konstituering av neste
kommunestyre og skal blant annet si om
kommuneplanen, eller deler av planen, skal
rulleres.

Randaberg Kommune
Postboks 40
4096 Randaberg
Randaberg, 29. april 2016

RULLERING KOMMUNEPLAN 2015 – 2030

I forbindelse med rullering av kommuneplanen håper vi dere kan se på en sak.
Vi bor i dag på en eiendom (gnr 51 bnr 43) som er avsatt til friområde i eksisterende
kommuneplan. Dette er resultatet av en reguleringssak (arkivsaksnummer 06/1792) som pågikk
for ca 10 år siden der de fleste eiendommene sør for oss skulle omreguleres til industriområde og
vår eiendom skulle fungere som en buffersone mot sjøen i nord for å skjerme turgåere mot dette
nye industriområdet. Vår eiendom var før dette reguleringsarbeidet startet merket som delvis
LNF (ca 30 %) og delvis grøntareal (ca 70 %). Dette kan sees på eldre kommuneplankart.
Etter at saken er behandlet flere ganger blir resultatet at det allikevel ikke skal etableres noe
industriområde sør for oss og at langsiktig grense mot jordbruk trekkes opp igjen der den er i
dag. Men på vår eiendom blir ikke grensen med LNF og grøntareal satt tilbake til der den var før
denne saken startet. De andre nærliggende eiendommene ble satt tilbake til samme farge som de
hadde på eldre planer.
Vi lurer derfor på om det er mulig å få tilbakesatt dette nå på vår eiendom også? Vi vil tro det
bare er en forglemmelse at dette ikke ble gjort allerede for 8 – 10 år siden?

Med hilsen
Marit Laugaland Bjørnø og Jo Rune Randeberg
Randeberggeilen 49
4070 Randaberg
E-mail: jrran@online.no

KNUTAANESTAD
Ryggveien 16
4070 Randaberg
Tlf s1418595
Mobil: 47531449
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Randaberg 26.6.2017

Til rådmannen
Ang. areal til ev. utvidelse av kirkegården i sentrum
Den vestre delen av vår gård, gnr 47,bnr2, som i nord har grense til Harestad skole, er avsatt til ev.
framtidig kirkegårdsareal. I forbindelse med nye planer for dette området (Harestad skole området) ber vi om at ev. framtidig utvidelse av kirkegården planlegges som en forlengelse av
eksisterende kirkegård i stedet for del av vår eiendom.

Vennlig hilsen
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KnutAanestad

SCHIØDT
Randaberg kommune
v/Magne Fiell og Eirik Sand
Randabergveien 37o
4o7o Randaberg
Stavanger, r7. oktober zorT
Dok.ref: 3449r-5ro-58o5o8r.r
Saksansvarlig advokat:Jarbjørg Grøtte

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL, INNSPITL / MERKNADER
pÅ vncNE AV EIER AV RANDABERGVEIEN 356, GNR. 47 BNR. 44
t.

INNLEDNING
Det vises til den pågående planprosess med rullering av kommuneplanen. Undertegnede
er bedt om å inngi merknader / innspill på vegne av eier av Randabergveien 356, Score AS.
Dette gjøres herved.

AREALFORMÅLET FOR RANDABERGVEIEN 356 BØR ENDRES FRA
NÆRINGSVIRKSOMHET TIt BOLIG
Score AS har besluttet å flytte sin virksomhet til Mekjarvik, og arbeider i disse dager med å
uwilde planene for sitt nybygg. Når nybygget står ferdig, forhåpentligvis i løpet av z - 3 år,
vil Score flytte fla Randabergveien 356. Eiendommen planlegges solgt, fortrinnsvis til en
uwilder som kan transformere eiendommen.
Score AS er av den oppfatning av at dagens bygningsmasse bør saneres, og at eiendommen

bør omdisponeres til et boligområde. Eiendommen ligger alt omkranset av etablerte
boligområder (for de arealer som alt er disponert til utbyggingsformål), og det fremstår
som uheldig at man i dette boligområdet fremdeles skal ha en stØrre industri/næringseiendom. Randaberg kommune har samlokaliser næring og industri på andre
lokasjoner, f eks i Mekjarvik og ved Monter, og næring / industri bør fortsatt legges til slike
samlokasjoner fremfor å ligge spredt rundt om i kommunen. Den industri/næringsvirksomhet som legges inn i boligområder bøt begrenses til
forretningsvirksomhet i r.ste etasje i bebyggelsen, som har til formål å dekke beboernes
behov, f.eks. beboernes behov for kort vei til handel av dagligvarer. Dette er, for det
området hvor Score sin eiendom ligger, ivaretatt av IGwi som ligger like ved eiendommen.

Score AS mener at det bør åpnes for en høy utnyttelse til formålet bolig på eiendommen,
f.eks. i form av lav blokkbebyggelse eller reld<ehus i kjede. Dette underbygger den uttalte
målsetting om å verne om landbruksjord; man må da fortette på arealer som alt er

disponert

til annet enn landbruksformåI.

Advokatfirmaet Schjødt AS I X.ongsgårdbakken 3, PO Box 440, NO-4002 Stavanger, Norway I t: +47 51 91 88 00 f: +47
Member of the Norwegian Bar Association I Reg no: 996 918 122 VAT/MVA I postpschjodt.no I www.schjodt.no

51 91 88 01

schiodt.no I Sidezavz

Området ligger under 10 minutters gange fra Randaberg sentrum. Dette gjør at
eiendommen er godt egnet for oppføring av boliger hvor beboerne kan benytte seg av
tilbudene i sentrum ved bruk av sykkel eller ved gange. På denne måten støtter man opp
om den uttalte målsetting om å ha en årlig økning i antall boliger samtidig som man har
som målsetting å tilse en nullvekst i bruk av bil'

t.

AVSTUTNING

til

endring av formål for Randabergveien 356
innarbeides ved rulleringen av kommuneplanen'

Det bes om at Score AS sine innspill

Med vennlig hilsen
SCHJØDTAS

advokat

58o5o8r_r

KOMMUNEPLANFORSLAG

MASSEHÅNDTERINGSOMRÅ DE DEL AV GNR 59 BNR 65 OG BNR 29
FORMÅL NÆRING
OMRÅDE FOR UTTAK, FOREDLING OG DEPONERIN G AV RENE MASSER

Forslagstiller:

Byberg Maskin AS

Redegjørelsefor kommuneplanforsl
ag til massehåndteringsområde
områdefor masse
uttak,
foredling og masse
deponering,del av gnr 59 bnr 65 og 29.
Dato: 23.12.2017
Postadresse:
Goaveien6
4070RANDABERG

Telefon 97 55 17 17
E-postadresse:os@bygg-adm.no
Organisasjonsnr:
990 893 675

Nettsted: www.bygg-adm.no
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FORORD
ByggadminAS er engasjertav grunneierBjørnarRygg og BybergMaskin AS for å utarbeideet
kommuneplanforslagmed hensynpå detaljreguleringfor midlertidig næringsvirksomhet
på del av
landbrukseiendommen
gnr 59 bnr 65 Viste i Randanbergkommune.
FrodeByberg er oppdragsgiversin kontaktpersonfor oppdraget.Øyvind Skogerbøer
oppdragslederfor ByggadminAS.

Stavanger,23.12.2017

Øyvind Skogerbø
Oppdragsleder
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1

BAKGRUNN OG INNLEDNI NG

1.1

Hensikten med kommuneplanforslaget

Hensiktenmed formålsendringener å leggetil rette for uttak av fjellmasserog deponeringav rene
massersom stein,leir, grusog sand.Områdetvil bli arronderttilbake som fulldyrket jordbruksland
etterferdigstillelse.
Næringsvirksomheten
vil væremassehåndtering.
I detteligger uttak av stedlig fjell. Knusingav
stedligeog tilkjørte masser.Sikting / fraksjoneringav stedligeog tilkjørte masser. Deponeringav
tilkjørte utsorterterenemassersom jord, leir grusog sand, som ikke har markedsverdieller kan
benyttespå til andreformål.

Planområdet

Figur 1: Ca. plasseringav planområdetpå Viste.

1.2

Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold.

Kommunplanforslagetfremmesav ByggadminAS på vegneav Byberg Maskin AS og grunneier.
Planforslagetberørerfølgendeeiendommer:
Eiendom:
Hjemmelshaver:
Del av 59/65
BjørnarRygg
Del av 59/29
BjørnarRygg
Bybergmaskinhar intensjonsavtaleom uttak, deponeringog massehåndtering
på de gjeldende
eiendommene.BybergMaskin omtalesi det følgende som tiltakshaver.Hjemmelshaveromtales
som grunneier.
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1.3

Ut vinning savtaler

Planforslagetomfatterforhold eller tiltak somnormaltvil krevegrunneieravtale.Bergmesteren
gjennomDirmin, Direktoratetfor mineralutvinning,har forskrifter og veilederleggestil grunnfor
avtaleutformingen
.

1.4

Konsekvensutredning

I samrådmedRandabergkommuneer det avklart at kommuneplanfo
rslagetutløserkrav om
detaljreguleringmedtilhørendekrav om konsekvensutredning.
Behovfor konsekvensutredning
reguleresav Plan- og bygningsloven§ 4-2 og Forskrift om
konsekvensutredninger
for planeretterPlan- og bygningsloven.
Kravet om konsekvensutredningerfor massetaker i forskriften differensiertetteruttaksvolumog
flateareal.Det er i dennesakenberegnetet uttaksvolumpå inntil 150 000 f m3 og et flatearealfor
uttaketpå 20 da.
I møtemed kommunensplanansvarligog jordbruksjefener det lagt til grunnat en detaljregulering
må inneholdekonsekvensutredningmedtankepå bruk av eksisterendefylkeskommunaltveinett
gjennomkommunenfram til E39.
Det er 2 eneboliger/ gardstuni nærområdetdvs 100 – 200 meterfra forslagsområdet.
Det har vært
dialog med naboene,med hensyntil støy og støv overfor naboer.Naboerfår ikke endrettilkomst
eller annenkjent konflikt med næringsområdet
Det er ikke registrertturstier eller spesiellerekreasjonsområder
innenforen radiuspå 500 meterfra
området.Det er i statensnaturdatabase
listet noenplanteslagpå tilgrensendearealog i nærområdet.
Det forutsetteså hensyntaforholdet.
Det er ikke funnetopplisting av fornminnerpå områdeteller i nærområdet.Forholdetvil bli
nærmerekartlagti en reguleringsplanprosess.
Områdetssluttprofil vil opprettholdedagensarrondering,og vil ikke snudet naturligefallet i
området,eller medføreendringav sol eller skyggeforhold.
Det er kun registrertlukkedejordbrukskanaler/ grøfteri området,ingen åpnevassdragvann eller
tjern. Det forutsettes ikke økt overflateavrenningsom følge av aktiviteten,men det vil værebehov
for å oppgradereeksisterendejordbruksveiog avkjørseltil Vistvikveien for å tåle transporten.Det
vil samtidigværebehovfor å føre fram vannfor de bygg og anleggsom krevesfor å drifte området.
Tilslammingav arealereller kanalermå sikresmed stedligeløsninger.
Utslipp av annetenn rent overvannskal ikke forekomme.Alle andreformer for utslipp forutsettes
renseteller hindret i henholdtil de forskrifter det enkelteutslipp krever.
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2

DEN VIDERE PLANPROSESSEN

2.1

Varsel om oppstart og medvirkningsprosesser

Oppstartmøteforutsettesavholdtmed kommunensom krevd i PBL.
Varselom oppstartblir annonse
rt i lokalpressenog på aktuellenettsteder.
Berørte parteri nærområdetog langstransportrutenefra sentrumforutsettesinnkalt til et allmøte

2.2

Søknadom konsesjon

Til grunnfor driften og i samsvarmed reguleringsplanog annetlovverk vil det utarbeides
driftsplaner etter Bergmesterens
retningslinjer. I Bergmesterens
føringenleggesdet til grunnå
måtteavsetteet beløpsom skal dekketilbakeføringav områdetved sluttføring eller i fall andre
driftsforutsetningerkrever dette.

3

PLANSTATUS OG RAMMEB ETINGELSER

3.1

Overordnede planer

3.1.1

Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren

Ressursener i ikke benevnti fylkesdelsplanen.
Ressursenvurdereslikevel som lokalt og regionaltviktig og med et moderatkonfliktnivå.
Begrunnelsenfor detteer i behovetfor et stedlig massehåndteringsanlegg
som gjør at ut- og inn
transporteringav massergjøresmer hensiktsmessig
og transporteffektivt.
Ved at Randabergkommunenfår et mottak og håndteringsanlegg
for renemasseri nærområdet
begrensesbehovetfor kjøring over langeavstanderfor bådedeponeringog tiltransportering. Dette
er i samsvarmed fylkesdelsplanens
hovedforutsetningom at stedligeressurserskal forvalteslokalt..
Områdetligger midt i kommunenshoved jordbruksområde.
Tiltakshaverer i dialog med flere grunneiereom muligheterfor jordforbedringi form av en bedret
terrengarrondering
og tilføring av overskuddsjord.Massehåndteringsanlegget
vil ligge gunstigtil for
å fraksjonereut masserfor gjenbruksamtidigsom transportfor deponeringreduseresut til
jordforbedringsareali nærområdet .
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3.1.2

Kommuneplanensarealdel

Kommuneplanens
arealdelviser uttaksområdemed en naturlig avgrensingmot de omkringliggende
hensynsonene
for naturverdier, som i hovedsakgjelderbeplantning/ flora.
Hensynsonen
e avgrenseri dagnaturlig mot uttaksområdemed overgangersom gjør at det ikke vil
bli foretattinngreput over formålsgrensene.

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens
arealdel medvarsletområde(stiplet linje)

3.2

Gjeldende og tilgrensendereguleringsplaner

Det er ingen gjeldendereguleringsplanerinnenfor planområdet.
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3.3

K artgrunnlag

Plasseringav høydekotenei det offentlige kartgrunnlagetviser dagenssituasjon.
Sluttprofilen,etterendtdrift tilsier at alt terrengi plangrensene
holdesuendret,dvs har lik
kotehøydesomi dag.Men fallet vil væreslakerepå den nordligeog østligedelen.
Utsnitt fra kommune
kartet arealdelmedterrengkoter

Utsnitt fra sluttplanensi masseuttaksområde
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Somomsøktvil jordbruksområdetetter ferdigstilling ikke fremståvesentligendretfor annetenn
jevnt skrånendehvor det i dager relativt skråttmed ei flate i bunn,eller oppstikkendefjellknauser.

Utsnitt fra det offentligegrunnkartet,medangivelseav aktivitetsområder
.

Ortofotutsnitt fra det offentligegrunnkartet.
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4

DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRU K

4.1

Karakter og landskap

Formålsområdetligger på Viste i et relativt ensartetlandbruksområde
langt fra tettbebyggelsen
i
Randabergsentrum.
Områdetrundt er noevariert med en kolle i nord, naturlig utmarksterrengi vest,og lett skrånende
fulldyrkedearealeri øst og sør.
Figur 3: Ortofoto fra området.

Sirkelenpå 300 meterillustrer avstandenfra det meststøv- og støybelastende
området
næringsdriftenforventeså ha. Innenfor detteområdetligger kun en bolig. Grunneierer kontaktetog
har nevnt at rystelser,støv og støy,oppfattessom hovedproblem
et medden foreslåttedriften. Som
følger forutsettesdet å gjøreekstratiltak for å redusereulempenefor naboer.
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4.2

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ingenkjente kulturminnerinnenforplanområdet.

4.3

Naturverdier

Planområdetbeståri hovedsakav landbrukog eksisterendeutmarksområde.Det vurderesat det ikke
er konfli kt med vesentligenaturverdieri disseområdene.I nord ligger områdetsom en kolle, mot
vester terrengetfallendevestover.Mot de øvrige grensenevil tilbakeført arealnaturlig avsluttesslik
at disseeiendommenbeholderoverflateavrenningog nivåer som i dag.

4.4

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Det er ingen rekreasjonsområder
eller verdier registrertinnenforplanområdeti dag.

4.5

Landbruk

De omkringliggendeområdeneblir brukt til gras,- grønnsak
s- og potetdyrking.Utmarksområdene
inklusiv «uttaksområdet»
bli r i hovedsakbenyttetsom beitefor ungdyr.
Det er ingendriftsbygningeri nærområdet,men atkomsteni daggår gjennomtunettil gnr 59 bnr 65.
Det forutsetteså søkevegvesenetom å leggeen ny adkomstøst for tuneti forlengelsenav
tomtegrensa.Dette gir bedre oversikti kryssetog ingen konflikt med aktiviteteni tunet.

Endret interntransportpå gnr 59 bnr 65
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4.6

Trafikkforhold

Områdethar adkomstover gnr 59 bnr 65 og ligger ca 500 meterfra fylkesvei Vistvikveien.
Vistvikveien er lite trafikkert. Tiltaket generertransportlangsca 500 meterav Vistvikveien til
Bøveiensom etterca 100 meterhar gang- og sykkelsti i retningRandabergSentrum.Slik
kommunensvegnetter etablerti dag vil trafikken til og fra i hovedsakmåttegå gjennomRandaberg
sentrum.Det er ikke estimertferdig et trafikkgrunnlagtil belasningi boområdet,mendet bør legges
til grunn20 passeringeri timen relaterttil massuttaket.Det forutsettesda at masseuttaket
begrenser
driften til normalarbeidstidmandagtil fredag,samtnoe inn- og uttransportlørdag( halv dag).
Lørdagerforventesmestlokaltrafikk fra private aktørersom ønskerå levereeller hentei mindre
kvanta.

Adkomst

Til demning

Forventedetransporttraséer

4.7

Teknisk infrastruktur

Det er ikke registrertoffentlig infrastrukturinnenforplanområdet.
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4.8

Støyforhold og luftforurensing

Det må gjøresberegninger og ettermåling av støyfra den pågåendeaktivitet. Driftsområdets
planleggesplassert vesentliglavereennomkringliggendeterreng, og bør gjøre at støy ikke oppleves
som et problem.Tiltakshaverforutsetterå gjøre avbøtendetiltak i form av vanningi periodermed
støvflukt. Sterkestevindretninger vest,nordvestog sør-øst.Dette gir liten støvflukt i retningav den
nærmestebebyggelsen.

5

BESKRIVELSE AV PLANF ORSLAGET

5.1

Planlagt arealbruk

Hensiktenmed planarbeideter å i gi hjemmeltil uttak av stein og deponeringav overskuddsmasser
uegneti bygg- og anlegg. Bestemmelsene
setterkrav om tilbakeføringtil landbrukved avslutning
av uttaket.
Planforslagetgir hjemmelfor følgendeformål og arealer:
Formål
Areal (daa)
Næringsdrift
Steinbruddog masseuttak
30,0
Samferdselsanleggog infrastruktur
Kjøreveg
2,0
Sum
32

5.2

Driftsperiode/uttak

Planforslagetgir et uttaksvolumpå ca. 150 000 m3. Ved normaluttakshastighetgir dettedrift i ca. 5
år fra 2019.
Tiltakshaverser for segen driftsperiodepå minimum 10 år. Dettefor å sikre uttaksvolumetblir
tilpassetden skiftendedriften, samtat det er regningsvarende
å gå inn med en krevendeinvesteringi
området.
Bergmesterenog Jordbruksjefenhar sterkeføringertil drift av dennetype anlegg.Det forutsetteså
etterkommealle pålegg,og krav til drift.
Områdeoppfattessom klart i forhold til uttak ettersomdet i liten gradberørerfulldyrkedeareal.
Adkomstveienligger i all hovedsakferdig opparbeidet.
En driftsplanvil bli utarbeidetetterat reguleringsplanen
er godkjentav planmyndighet.
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Bestemmelsene
i reguleringsplanvil bli tilpassetkrav til miljø, drift og andrefohold ut over kravene
til driftsplan.Driftsplan skal godkjennesav Direktoratetfor Mineralforvaltning.
Uttak og produksjonforegåri hovedsakpå hverdagermellom 06:00 og 15:00.Utkjøring av masser
kan forekommeutover klokken 15:00 og på lørdager.

5.3

Etter uttak

Etter endtuttak skal alle arealertilbakeførestil landbruk. Det er normalt krav om at alle arealerskal
tildekkesmed matjordmedminimum 50 cm tykkelseog arealeneklargjøresfor isåing.Matjord som
fjernesunderdriftsperiodenskal deponeresinnenforplanområdet,og skal benyttesved
tilbakeføring.Det må i tillegg påregnesat det må tilføres nye masser.Matjordasom benyttesmå
værefri for steinog grus.Driften skal gjennomføresmed tankepå dette.
Området er planlagtmed mi nimum helning(mellom 1:10 og 1:100), noe som gjør at områdekan
driftes og dyrkes.Helt øst vil det gradvisbli brattere,for å få til en god avslutningmot
omkringliggendeområder.
Det er videreviktig at områdefår en avgrensingsom sikrer avrenningav overflatevannfra de
omkringliggendelandbruksområdene
.

6

VIRKNINGER AV PLANFO RSLAGET

6.1

Overordn edeplaner

Planforslageter i strid med kommuneplanens
arealdel.Randabergkommunehar signalisertat dette
ikke er konfliktfylt. Arealet tilbakeførestil landbruketterendt uttak.

6.2

Landskap og stedetskarakter

Uttaket vil i liten gradendrelandskapet
. I en størresammenheng
vil tiltaket imidlertid ikke gi
vesentligeendringer.De storeterrengformasjonene
opprettholdessom i dag.
For grunneiervil uttaketgi en forbedretsituasjon,ved at skråningenvil slakesut og fulldyrkes.

6.3

Forholdet til naturmangf old

Gjennomføringav masseuttaket
skal ikke medføreat delerav den kartlagtenaturtypenvil ødelegges
/ fjernes.Områdeter i naturbasegitt verdi C (lokal verdi). Dette betyr at naturtypener sjeldeni et
lokalt perspektiv,menmer tallrik/vanlig i et regionalt og nasjonaltperspektiv.
Naturtypekartleggingen
ble utført i 2013,og det er vurdertat det ikke er behovfor nye
registreringer.
Det vurderesat tiltaket ikke vil medføreskadepå vegetasjoneni den gjenståendedelenav området.
Det er imidlertid påpekti naturtypekartleggingen
at lokalitetentrolig vil utgå som egennaturtype
dersomlokalitetenreduseres.
Å ta vare på områdeti sin helhetvil gi en økningav dyrkbare
landbruksarealer,
uten endringav arealtil naturmangfoldet
.
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6.4

Jordressurser/landbruk

Gjennomføringav uttaketvil medføreen ulempei driftsperiodenved at ca 30 da dyrket arealblir
midlertidig tatt ut av drift i forhold til i dag.Dette gjelderca.20 daapå 59/65 og ca. 10 daapå 65/29.
Utformingenetterendtuttak vil gi omtrentlike storefull dyrka arealertilbake. Videre vil en få mer
hensiktsmessig
arronderingav teigene,jevnereoverflateog trolig bedregrunnforhold.Storedeler
av arealeter tidvis våte områderi dag.Dette jevnesut når en får en jevn helning på arealet.

6.5

Konsekvenser for næringsinteresser

I Fylkesdelplanfor byggeråstofferer lokale ressurse
r vurdertsom regionaltviktig og med høy
kvalitet. Dette viser at det er en samfunnsmessig
interesseknyttet til utnyttelseav ressursen.
For tiltakshavervil det medførevesentligenegativedriftskonsekvenser
dersomressursenikke kan
tasut. Bybergmaskinhar i dag7 ansatte,og har sin hovedaktivitetknyttet til anleggsbransjen
.

6.6

Barn og unge

Når uttaket starteransesdet lite sannsynligat barn finner veieninn i uttaksområd
ene.I skoletiden
vil det kunnemedføreen trafikkmessigrisiko langs ca 600 meterav hovedtransportstrekning
en
langs Bø- og Vistvikveien.
På kveldstidansesdettefor en mindreproblemstillingsom følge av arbeidstidsbegrensinger
.
Kryssingsproblematikki Randabergsentrumkan bli en sak,menher er det alleredefartsdempende
tiltak, tosidigefortau og etablertekryssinger.
I nngjerdingav anleggetvil væreet nødvendigtiltak, bådemot dyr og folk .
Det antasogsåat krav om støyvoll mot boligen i vester med i planene.
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1 Innledning
Stavangerregionen Havn IKS (heretter SRH) har bedt Dimensjon Rådgivning AS om å bistå
med innspill i forbindelse med pågående revisjon av gjeldende kommuneplan for Randaberg
2009-2022.
SRH har i flere år vurdert sjøarealene ved moloen i Mekjarvik nord som et egnet område for å
utvikle nytt havneareal med kaier når regulær ferje trafikk avvikles. En mindre utfylling
utenfor moloen vil kunne redusere svellet inn mot de eksisterende kaiene, samtidig som det
her kan bygges ut en dypvannskai.
SRH legger fram et forslag til utbygging som kan gjøres i minst to utbyggingstrinn.
Adkomsten inn til nytt havneareal vil ikke berøre trafikk- og parkeringsområdet til ferjene.
Den vil etableres i tilknytning til nytt næringsområde innerst i viken, som er inne i gjeldende
kommuneplan.
Kailinjene til SRH er i dag definert som nødhavn kategori 1. Utbyggingen vil medvirke til at
Mekjarvik som nødhavn vil få økt kapasitet og bli noe bedre egnet til dette formålet med mer
skjermede kailinjer.
Forslaget til havneutvikling vil ikke berøre Mekjarvik som beredskapshavn. Foreslått
utbyggingstrinn er tilpasset Statens vegvesen sitt behov for å bruke den nordligste kaipiren
som anløp til arbeidsferje i forbindelse med utbygging av Rogfast.
Det er viktig for Stavangerregionen og Nord-Jæren å utvikle gode og egnede havnearealer. I
denne sammenheng har Randaberg kommune et spesielt regionalt ansvar med sin sentrale
plassering i forhold til Nordsjøen og innseilingen til Stavanger. Industrihavnen i Mekjarvik
får en enda mer sentral beliggenhet etter hvert som de store vei- og tunnelprosjektene knyttet
til ny E39 Kyststamvegen mellom Kristiansand og Trondheim bygges ut.
En videre utvikling av havnearealer i Mekjarvik nord kan bidra til å frigi sentrumsnære
havnearealer i Stavanger til annen aktivitet og redusere konfliktnivået mellom havneaktivitet
og sentrumsaktivitet.
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2 Forslag til omdisponering
2.1 Bakgrunn
Mekjarvik har etablert seg som et attraktivt næringsområde for arealkrevende virksomheter
med behov for tilgang til kai. Det er forholdsvis lite boligbebyggelse i nærheten til
næringsområdet, samtidig som E39 og etter hvert godt utbygget tilførselsveier bidrar med
konkurransefortrinn. Markedet gir uttrykk for at det er ønskelig med mer arealer og kaier i
Mekjarvik, og det støttes av regional kartlegging at det er behov for mer av denne type
næringsarealer.
SRH er største grunneier av sjønære næringsarealer i Mekjarvik, og ser potensialet for en
videre utvikling av kai- og havnefasiliteter i en forlengelse mot nord. På grunn av
kapasitetsutfordringer bygges det nå en forlengelse av hovedkaien sørover med 100 meter.

2.2 Forslag
Forslaget innebærer at deler av sjøarealet tilknyttet dagens ferjekai disponeres til formålet
havn/næring. Det er gjort en mulighetsstudie hvor det er funnet følgende aktuelle
bruksområder:
•

Skjermet kailinjer med tradisjonelle operasjonsområde i bakkant

•

Kaier for rigger

•

Kai for dynamisk posisjonering (DP-kai)

•

Dypvannskai (min. 20 meter)

Områdene kan bygges ut i flere trinn, og det foreslås i hovedsak to byggetrinn. Adkomsten
inn til området blir etablert i tilknytning til næringsområdet som er under opparbeidelse sørvest for trafikkområdet, og berører ikke biloppstillingsplasser og parkeringsplasser i
tilknytning til ferjekaien.
Som et første byggetrinn foreslås det å fylle ut de grunne områdene innenfor moloen og
etablere en midlertidig fyllingsfront. En slik delvis utfylling er tilpasset den aktiviteten som
Statens vegvesen beskriver det er behov for fram til Rogfast åpner i 2026 med anløp av en
arbeidsferje/lastebåt til den nordligste kaipiren. Arealet som foreslås utfylt kan ikke benyttes
av ferjen/lastebåten på grunn av dybden.
Utfyllingen gir mulighet til å bygge ut et areal med dypvannskai utenfor moloen.
Havneområdet utenfor moloen er tilpasset slik at de største løftefartøyene kan gå fullastet inn
til kai. Dette bidrar til økt konkurransekraft og synergier for hele havneområdet i Mekjarvik.
I tillegg foreslås det å få rettet opp kailinjen i den nordre delen av havneområdet til SRH, hvor
Stena Recycling har sin virksomhet.
Som et andre byggetrinn, etter at Rogfast har åpnet, foreslås det å fullføre utfyllingen og
bygge kai i strekningen fra inngangen til moloen til den nordligste kaipiren. På dette
tidspunktet vil det også være mulig å ferdigstille utfyllingen innerst i viken, slik gjeldende
kommuneplan viser.
Det foreslås en sentrert bebyggelse på utfylt areal innenfor moloen på et areal på ca. 10-17
dekar. SRH ser for seg at byggelinjen mot nord vil flukte med utbygging av areal/kai utenfor
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moloen mot øst. Formålet med dette er å bevare den nordlige delen av moloen som en åpen
flate med siktsone fra land ved Randabergbukta.
Bebyggelsen vil ha en høyde på 2-3 etasjer, som er tilsvarende bebyggelsen på havnens
områder i sør.
Mekjarvik er i dag definert av Kystverket som en godt egnet nødhavn i kategori 1, som
inkluderer store tankfartøy (f.eks. dim. 330 m lengde, 60 m bredde, 18 m dybde). Foreslått
tiltak vil øke kapasiteten som nødhavn. Det vil også kunne legges til rette for nærhet til utstyr
til IUA Sør Rogaland (interkommunal beredskap mot akutt forurensning).
Beredskapshavnen vil ikke bli berørt av tiltaket. Etter åpning av Rogfast vil det kunne være
behov for fast kaiplass til en beredskapsferje i tillegg til funksjonen som beredskapskai. SRH
ser ingen utfordringer med dette.
Innvinning av nytt landareal skal benyttes til sjørettet næring som bidrar til aktivitet på nye og
eksisterende kaier. Figur 2-1 og 2-2 illustrerer en planlagt utbygging i to etapper. Vinkelen på
kaifronten mot nord-øst skal ivareta en reduksjon i svell mot kaiene sørover og må i forhold
til dette avklares endelig på et senere tidspunkt.

Figur 2-1 Mulig utforming om området – byggetrinn 1
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Figur 2-2 Mulig utforming om området – ferdig utbygd
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3 Beskrivelse av området
3.1 Beliggenhet
Området ligger på Mekjarvik, ca. 2,6 km nord for Randaberg sentrum (i luftlinje).
Foreslått nye områder har en størrelse på ca. 75 daa.

Figur 3-1 Oversiktskart (kart: Finn.no)

3.2 Trafikale forhold
Adkomst til området er fylkesvei 521 via E39, Mekjarvikveien.
E39, Byfjordtunnelen går under bakken innenfor området. Vegen går i tunnel ca. 1,5 km
sørøst for området. Byfjordtunnelen har en største stigning på 8 %. Dersom denne stigningen
legges til grunn, vil tunnelen være ca. 125 meter under bakkenivå under det aktuelle
utfyllingsområdet.
Mekjarvik ligger tett opp til hovedfartsårer på sjøen (hovedled) og har svært sentral
beliggenhet i forhold til Nordsjøbassenget og den maritime trafikken knyttet til olje- og
gassindustrien.
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Figur 3-2 Kartutsnitt som viser farleder og ISPS-kaier (Kart: Kystverket.no)
Hovedrute for sykkel går langs fv. 521, Mekjarvikveien og knytter seg videre på Nordsjøruta
mot vest og hovedsykkelrute nord. Langs Mekjarvikveien er det ikke egne traséer for gående
og syklende til området. De må bevege seg i samme veibane som bilene.
Det er relativt lite biltrafikk på strekningen da trafikken i hovedsak korresponderer med
ferjene.
Det er bussholdeplass i forbindelse med venterommet på kaien. Holdeplassen betjenes av rute
15; Randaberg – Stavanger via Tasta. Det er 11 avganger hverdager, 6 lørdag og 4 søndag.
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Figur 3-3 Sykkelrute (Statens vegvesen)

En utbygging av havneområde i Mekjarvik vil generere trafikk. Hvor mye trafikk dette vil
generere er avhengig av hvilken type aktivitet som kommer og hvor arbeidsintensiv industri
som etablerer seg her. Det vil være både tungtrafikk og personbiltrafikk, samt sykkel og
kollektivreisende.
For industri/kai er det erfaringstall som tilsier 1 ansatt per 250 m2 tillatt bruksareal (BRA).
Tillatt utnyttelse for et industri/havne-område ligger typisk i størrelsesorden 25 – 100 % og vil
bli fastsatt i forbindelse med reguleringsplan. Personturer per ansatt er satt til 3 (Kilde:
Statens Vegvesen 1988). Hvis man tar utgangspunkt i en utnyttelsesgrad (% BRA) av området
på 50%, så vil det bli en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 480. Det er antatt en tungtrafikkandel på
15-20%.
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3.3 Natur- og friluftsliv
Det er registrert «svært
viktig» tareskog innenfor
og i forbindelse med
området
(Miljødirektoratet).
Forekomsten er i
Miljødirektoratet sin
database beskrevet som
«En svært stor,
sammenhengende
stortareskogforekomst i et
middels bølgepåvirket
område ved Randaberg,
som strekker seg fra
Kvernevik i sør til
Randabergbukta i nord».
Området er markert med
rød sirkel.

Figur 3-4 Oversikt over tareskogforekomst (skarp grønn) fra Kvernevik til
Randaberg

Innenfor området er det også registrert tareskog (brunt). Det er forekomster både innenfor
området og lenger nord.

Figur 3-5 Tareskog (Miljostatus.no)
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Miljødirektoratets database viser også at det i Randabergbukta er svært viktige
bløtbunnsområder i strandsonen, samt lokalt viktig ålegressamfunn. Disse områdene ligger
utenfor sjøarealene som foreslås omdisponert.
Det ble i 2011 utarbeidet en temarapport om naturmiljø for industriområde på Mekjarvik
(Ecofact rapport 141). Rapporten tar utgangspunkt i planer om å anlegge et nytt
industriområde i Mekjarvik der deler av moloen fylles ut, samt et større område på land. Det
ble registrert 2 naturtyper, et viltområde og 7 rødlistearter innenfor influensområde. Det var
imidlertid ingen av rødlisteartene som hadde viktige funksjonsområder innen planområdet.
Deler av landområdet var beiteområde for rådyr.

Figur 3-6 Bløtbunnsområder vist med oransje og ålegrassamfunn vist med grønt (Miljostatus.no).

Området er registrert som gyteområde for torsk i bred utstrekning. Det er ikke kjennskap til at
sjøarealene som søkes omdisponert er et område for gyting. På bakgrunn av skipstrafikken på
disse sjøarealene antas det som lite sannsynlig at området er i bruk som aktivt gyteområde.
Gyteområdet er indikert med stjerne.

Figur 3-7 Gytefelt for torsk (lys brun skravur) (Temakart-Rogaland)
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3.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er flere kulturminner i nærhet til området som søkes omdisponert. Kulturminnene er
merket med «R» i figur 3-8. Det vestlige kulturminnet har uspesifisert vernestatus, det
midterste er en automatisk fredet gravhaug, se fig. 3-9, og det østlige var en gravrøys som ble
utgravd i 1977.
Rød firkant indikerer SEFRAK-registrerte bygninger, og de tre byggene som er vist i fig. 3-8
er alle naust med meldeplikt ved riving/ombygging.

Figur 3-8 Oversiktsbilde kulturminner (blå firkant) og SEFRAK-registrerte bygninger (rød trekant)

Figur 3-9 Automatisk fredet gravminne fra eldre jernalder (Kulturminnesok.no)
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3.5 Eksisterende bruk av området og nærområdet
Mekjarvik nord brukes i dag til to hovedformål. Kvitsøyferjen går i rutetrafikk til den
sørligste kaipiren fram til Rogfast åpner i 2026. Området har samtidig funksjon som
beredskapshavn. Det er ro-ro rampe også ved den nordligste piren. På vestsiden av den
nordligste piren planlegger Vegvesenet å sette inn et stø til en ferje/lastebåt som skal brukes
til å frakte gods til Kvitsøy i forbindelse med bygging av Rogfast.
Noe av sjøarealet som foreslås utfylt kan brukes til buksèrareal for ferje , men det meste av
sjøarealet innenfor moloen er for grunt til ferjene.
Eksisterende landareal er i stor grad asfaltert, og benyttes til ferjeleie med tilhørende
ventearealer for bil og venterom for passasjerer med kiosk. Det er i tillegg parkeringsplass for
passasjerer som ikke tar med bil på ferjen nordover.
Tilgrensende område er sjø og skog/landbruk i vest. Området i øst er i bruk til industri, med
tilhørende kaier.

Figur 3-10 Eksisterende bruk av området (kart: Kartverket)

Det er flere hus og hytter i nærområdet som ligger sørvest for foreslått industriområde.
Nærmeste bolig er ca. 70 meter fra eksisterende industriområde i kommuneplanen og vil ha en
tilsvarende nærhet til det nye industriområdet. Nest nærmeste bolig (muligens hytte) er ca.
125 meter fra foreslått industriområde. Plassering av de nærmeste boliger og fritidsboliger er
vist på kartet under. Det må gjøres tiltak på nytt område som skjermer disse både i forhold til
støy, lukt og solforhold, samt den visuelle opplevelsen.
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Figur 3-11 Eksisterende hus og hytter i nærområdet (kart: Kartverket)
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4 Gjeldende planer
Regionalplan for Jæren 2013-2040
Området er i regionalplanen avsatt som bebygd område med vei og tilgrensende kjerneområde
for landbruk.
Området grenser mot sør til næringsområde for arealkrevende virksomhet; ett av få områder i
gjeldende regionalplan i denne kategorien og samtidig det eneste etablerte i denne kategorien
med sjøtilgang.
I forbindelse med pågående revidering av regionalplanen fokuseres det på å sikre tilstrekkelig
områder til arealkrevende næring med særlig oppmerksomhet på næringsarealer med
sjøtilgang og behovet fra regionens havnevirksomhet, jfr. notat av 25.08.17 om «Regionale
næringsområder» utarbeidet av fylkeskommunen.

Figur 4-1 Utsnitt Regionalplan for Jæren (Rogaland fylkeskommune)

Kommuneplan for Randaberg kommune 2009-2022
I kommuneplanen er sjøområdene avsatt til «områder for særskilt bruk eller vern av sjø og
vassdrag». Områder i sjø med skrå skravur er ankringsområder. Nærliggende landområder er
disponert til industri, trafikkområde, friområder og LNF.
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Figur 4-2 Utsnitt kommuneplan (Randaberg kommune)

4.1 Reguleringsplaner
Nærliggende områder er regulert til industri/lager og industri/havneområde, samt kai.

Figur 4-3 Utsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner i området

Dimensjon Rådgivning AS

Stavangerregionen Havn IKS

16
Kommuneplaninnspill – Utfylling havn Mekjarvik

5 Arealbruk
I forbindelse med forslag til omdisponering av formål i kommuneplanen kan det være
hensiktsmessig å se på eventuelle konflikter med eksisterende eller fremtidig bruk av området.
Området er disponert til særskilt bruk av sjø med tilhørende kai og industriområde i gjeldende
kommuneplan.
Det gis i punkt 5.4 en beskrivelse av hvilken type aktivitet en ser for seg på nytt havneareal.

5.1 Natur
Det er registrert forekomst av tareskog innenfor området. Dette er del av en større tareskog
som strekker seg fra Kvernevik til Randaberg. Det er usikkert hvor stor andel av tareskogen
som ligger innenfor sjøarealet som foreslås omdisponert til hele tareskogen. Forslag til
omdisponering vil uansett føre til at tareskogen reduseres noe.
Området er registrert som torskegytefelt over et stort sjøområde. På bakgrunn av
skipstrafikken innenfor og ved inngangen til moloen antas det som et ikke yndet område for
gyting.
Sjøarealet som foreslås omdisponert grenser til landskapsvernområde, og ålegras er registrert i
Randabergbukta. Forslag til utbyggingsområde er i dag fysisk skilt gjennom en
molo/steinfylling som er lagt for å sikre havnen i forhold til bølger og vind. I tråd med rapport
utarbeidet av Multiconsult (Nytt industriområde i Mekjarvik, Randaberg, 16.6.2015) i
forbindelse med tidligere utfylling innenfor området vil denne fungere som en naturlig buffer
mot landskapsvernområdet. En utfylling vil dermed ikke ha direkte påvirkning på det vernede
området.SRH har i kontakt med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen forstått det slik at det
i deres temakart ikke vises at det finnes ålegras innenfor moloen, kun en modellering at det
kan spre seg fra Randabergbukta. Deres kart skal være basert på at Norsk institutt for
vannforskning (NIVA) kartla området sist den 26.09.2011. SRH er kjent med at det i
temarapport naturmiljø av 21.11.2011 (Industriområde på Mekjarvik), som er utarbeidet av
Ecofact på oppdrag fra Asplan Viak, er registrert vanlig ålegras innenfor moloen. SRH har
videreformidlet dette til Fylkesmannen. Det vil i forbindelse med nye undersøkelser i en
reguleringsprosess bli kartlagt omfanget av ålegras og Fylkesmannen vil da ta stilling til
avveining av vern eller utbygging. Fylkesmannen har foreløpig uttalt at utfyllingen/kaien som
foreslås utenfor moloen som berører tareskog trolig vil kunne tillates.

5.2 Kulturminner
Det ligger naust vest for utfyllingsområde som antas å ikke bli berørt av selve tiltaket.
Naustene har den laveste SEFRAK klassifiseringen, som innebærer at det er meldeplikt ved
riving.
Det ligger en eksisterende gravrøys innenfor området. Utfyllingen vil sannsynligvis ikke gi
direkte påvirkning på gravminnet. Omgivelsene vil endres som følge av en eventuell
omdisponering. Dette må utredes nærmere i en eventuell reguleringsplanprosess.

5.3 Landskap
En utfylling som ønsket vil gi landskapsvirkning i at det blir mindre havnebasseng og mer
landareal innenfor området. Dette vurderes å være en mindre virkning ettersom området
allerede er utbygd og med kaier mot sjøen. Området ligger også som en del av et stort naturlig
åpent landskap mot sjøen.
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Det er planlagt en bebyggelse bestående av lagerbygg og kombinasjonsbygg (industri og
kontor). Det forventes bygg på inntil 20 meter høyde. Det er ikke planlagt bygg på den
nordvestre del av tomten, kun uteområder her. Det vil også være en tilbaketrukket linje fra
kaifront til bygg, et såkalt operasjonsområde. Det er lagt til rette for at kranskipet Saipem
7000 skal kunne ha fast kaiplass her.

Figur 5-1 Illustrasjon som viser plan av området med bygninger og gjeldende reguleringsplaner i området
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Figur 5-2 Illustrasjon av område i fugleperspektiv, sett mot vest

Figur 5-3 Illustrasjon av område sett fra sjøsiden
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Figur 5-4 Illustrasjon av området sett landsiden, sett mot øst

Virkningen tiltaket vil få for landskapsbilde vil variere avhengig av hvilken avstand betrakter
har til tiltaket. Er man inne i eller i utkanten av området vil tiltaket dominere opplevelsen av
landskapsbilde. Er avstanden større vil tiltaket oppleves som mindre fremtredende. Tiltaket vil
medføre en virkning for naboer (fastboende og hytter), fra sjøen, fra Bru (naboøy) og internt i
området.

5.4 Havnevirksomhet på nytt havne- og næringsareal
SRHs kaier i Mekjarvik brukes til tankbåter, rigger, kranfartøy, lektere og andre
konstruksjoner, samt offshore service fartøy (OSV) i forbindelse med olje- og gassnæringen.
Et av verdens største løftekranskip Saipem har Mekjarvik som hjemmehavn.
Nye havnearealer i Mekjarvik nord vil trolig ha tilsvarende aktivitet som utøves på
eksisterende havnearealer.
Det er etterspørsel etter mer kapasitet på dypvannskai med mulighet for lengre liggetid, og
mulighet for tilgang til nærliggende verkstedshaller og lagringsområder. Havnedistriktet har
for få havneanlegg tilgjengelig for prosjektrettet aktiviteter, og en del av slik virksomhet går
derfor nå til andre områder utenfor regionen.
Mekjarvik er godt egnet for tankspyling, og en ser for seg at denne aktiviteten også kan
utføres ved nye kailinjer.
En havneutvikling i Mekjarvik nord vil kunne gi mulighet til leveranse av
gråvann/svartvann/ballastvann direkte fra fartøy ved kai via rør til IVAR og Henriksen
Oljetransport.
De nordligste av SRHs havnearealer er opparbeidet for mottak av konstruksjoner for videre
foredling hos Stena Recycling. Det er økende aktivitet innenfor gjenvinning fra olje- og
gassnæringen, som en del av den såkalte «sirkulære økonomien». I Mekjarvik vil en kunne
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legge til rette for større kapasitet til foredling av moduler. Det vil ikke være aktuelt å ta inn
fulle rigger for opphugging.
Etablering av landstrøm blir vurdert løpende ved alle SRHs havneanlegg. I 2018 blir det
bygget ut landstrømtilbud ved havneområdene i Risavika og i Stavanger sentrum. Landstrøm
for offshorefartøy er etterspurt i markedet og bidrar til mindre støy fra fartøyene.
Nytt havneområde vil tilrettelegge for flere aktører innen samme type aktivitet som er i
Mekjarvik i dag, og det vil ikke medføre en endring i for eksempel lys- og lydforhold enn det
som allerede er etablert.
Energieffektive lys-styringssystemer i form av soneinndelinger og tidsstyring vil dempe
lysnivået. For øvrig vil det også etableres andre miljørettede tiltak etter behov.

5.5 Hensyn til beredskapshavn
Statens vegvesen og fylkeskommunen ble i et felles møte i desember 2017 orientert om SRHs
ønske om å videreutvikle havnen i Mekjarvik nord. De mener de ikke kan forholde seg til
forslaget til havneutvikling nå, fordi beredskapssituasjonen for årene etter åpning av Rogfast i
2026 foreløpig ikke er godt nok utredet. Rogfast er en toløpstunnel som ikke har behov for
beredskap til sjøs. Ettløpstunnelen Rennfast har imidlertid behov for beredskapskai, og i
tillegg må Finnfast og Ryfast vurderes i denne sammenheng.
Fram til Rogfast åpner er det fire operative ferjer pluss en fast reserveferje i Boknafjordsambandet. Med denne aktiviteten disponeres det i dag beredskapskaier på Hanasand i
Rennesøy kommune og i Mekjarvik. SRH har oppfattet det slik at det etter åpning av Rogfast
vil være behov for en fast liggeplass for beredskapsferje, og da fortrinnsvis i Mekjarvik.
SRH mener at forslaget til havneutvikling ivaretar både dagens behov og framtidens behov for
beredskapskai i Mekjarvik. Dersom en ny gjennomgang av regional beredskap skulle vise
behov for en økt kapasitet bør det ses til andre eksisterende ferje-kaier som er mindre sentrale
som næringsarealer enn Mekjarvik.

5.6 Hensyn til sjøverts ferdsel
Farleden ved Mekjarvik er en hovedled hvor det går store skip og rigger inn til Åmøyfjorden
og kaier i kommunene Stavanger, Sandnes, Forsand og Strand. Sjøarealet mellom Mekjarvik
og Bru er bredt og forslaget til havneutvikling påvirker ikke sikkerheten eller
fremkommeligheten i farvannet. SRH mener derfor at en full utbygging og økt havneaktivitet
ikke endrer sjøverts ferdsel i området.

5.7 Miljøhensyn
I forbindelse med en utbygging av et nytt industriområde må det tas nødvendige miljøhensyn.
For denne aktuelle utbyggingen knytter det seg til miljøhensyn til følgende:
•

Naturmiljø

•

Kulturmiljø

•

Forurensing

•

Støy, lys og lukt

•

Trafikkbelastning

Det er gjort en overordnet vurdering av disse forholdene i dette innspillet. Og det er foreløpig
konkludert med at det ikke er uakseptable forhold som hindrer en utbygging.
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Det vil i videre reguleringsplanlegging bli gjort nærmere kartlegging av tareskog og ålegras.
Hensynet til kulturmiljø (SEFRAK registrerte naust) må ivaretas. Bestemmelser knyttet til
akutt forurensing må etableres i reguleringsfasen. Det må gjøres beregninger og tiltak knyttet
til støy i forhold til naboer. Det vil eventuelt bli restriksjoner på driftsaktiviteten i
bestemmelsene for å tilfredsstille støykravene.
Det er viktig at en slik utbygging tar nødvendige miljøhensyn og det skal neste fase i
planleggingen ivareta. Det er viktig at anleggsfasen vies oppmerksomhet, da denne
utbyggingsfasen er viktig på lik linje med den ferdige driftsfasen.
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6 Oppsummering/Vurdering
En videre utvikling av havne- og næringsarealer i Mekjarvik nord gir mulighet til økt utvalg
av tjenester og bedre konkurransevilkår for eksisterende og nye aktører innen maritim sektor.
I kommunens planprogram i forbindelse med rullering av kommuneplanen er det uttalt at
kommunen skal legge til rette for en større andel lokale arbeidsplasser, gjennom å sørge for å
ha tilgjengelige næringsarealer for bedrifter som ønsker å etablere seg i kommunen. I følge
regional arealplan for Jæren er det mangel på areal for arealkrevende virksomheter med lav
arbeidsplassintensitet, såkalt kategori 3-områder. Det er krevende å finne areal for slike
virksomheter i forhold til langsiktig grense for landbruk. Dette kan være godt egnet innenfor
foreslått område fordi det vil være en direkte forlengelse av eksisterende kategori 3-arealer.
Det heter videre i planprogrammet at «Strategier for næring og behovet for næringsareal ses i
sammenheng med den pågående utviklingen av Mekjarvik og Dusavik næringsområder».
Gjennom forslaget fra SRH til omdisponering av sjøarealene vil det tilrettelegges for en
utvidelse av areal for næring og havn, som på lang sikt kan bli et sammenhengende havne- og
næringsområde fra moloen i Mekjarvik til Harestadvika ved Randaberg Industries. Gjennom
kommuneplanprosessen vil en kunne se kommunen i en større sammenheng og avdekke
behov for næringsarealer og hvor det er hensiktsmessig å plassere disse i forhold til
utbyggingsstrategier og areal- og transportplanlegging.
Den vedtatte områdereguleringsplanen 2010006 Mekjarvik sør, havne- og industriområde
strekker seg fra Harestadvika i sør til Cameron sin eiendom i nord, med et samlet nytt
næringsareal på nær 120 dekar. Her skal det legges ut store mengder sprengstein fra Rogfasttunnelen. Det oppfattes at kommunen legger til grunn en intensjon om at området skal kunne
utvikles med offentlige dypvannskaier i front med tilhørende bakenforliggende havne- og
næringsarealer, der bakre arealer kan benyttes til kontorbebyggelse.
En utvikling av Mekjarvik nord og sør representerer samlet et stort løft for en langsiktig
næringsutvikling med en meget sentral beliggenhet for denne type næring. Det gir mulighet
for å etablere mange nye arbeidsplasser med tilhørende ringvirkninger for Randaberg
kommune og regionen.
Ny kommunedelplan for Stavanger sentrum, som trolig blir vedtatt nær sommeren 2018,
skaper behov for å etablere nye kailinjer for offshorefartøy utenfor sentrum. En
havneutvikling i Mekjarvik nord må derfor også ses som et tiltak i denne sammenheng.
SRH har stor tro på at Mekjarvik er et riktig sted å fortsette med utvikling av havne- og
næringsarealer. SRH skal i 2018 bygge ut ca 100 meter kai i sør i direkte forlengelse av
hovedkaien, slik at det samlet blir nær 500 meter kai. Dette gir blant annet større fleksibilitet
for store løftefartøy som Saipem, som er en viktig bidragsyter til området. Det skal også
investeres i ny 400-500 tonns pullert, som gir mulighet for ny aktivitet.
Det er viktig at gjenvinning fra olje- og gassindustrien håndteres på en forsvarlig måte i
kontrollerte omgivelser. Mekjarvik er et område som kan ta et slikt samfunnsansvar for
langsiktig sirkulær økonomi ved å gjenvinne mindre offshore installasjoner og moduler, der
all gjenvinning vil foregå på land.
I forhold til alternative områder i regionen for utvikling av havne- og næringsarealer er det
mest nærliggende å se hen til Rennesøy. Her har private interesser utarbeidet en
områdereguleringsplan med et samlet areal på ca. 420 dekar, hvorav nær halvdelen av arealet

Dimensjon Rådgivning AS

Stavangerregionen Havn IKS

23
Kommuneplaninnspill – Utfylling havn Mekjarvik

skal innvinnes i sjø. Planen ble vedtatt i 2015, men det har ikke vært nok markedsinteresse til
å iverksette planen. Det er seks grunneiere innenfor plangrensen, og kommunen eier
trafikkområdet for det tidligere ferjestøet til Finnøy med nær 20 dekar. Det er foreløpig ikke
inngått et samarbeid mellom grunneierne. Rennesøy kommune leier ut deler av sitt areal til
Statens vegvesen som beredskapskai.
Markedet trekker fram utfordringer på Hanasand med tilgang til veinett og avstander på vei.
Området har i tillegg en noe mindre sentral beliggenhet sjøveien enn Mekjarvik, også til
komplementære havneområder (Risavika, Dusavika, Stavanger sentrum). En utvikling av
Hanasand vil trolig være mest bærekraftig med sjø til sjø basert aktivitet og ved
synergieffekter til aktivitet i nærliggende områder.
Risavika havn er et havneområde som ivaretar utenriks ferjetrafikk, linjetrafikk for gods og
terminal for forsyninger til olje- og gassnæringen i Nordsjøen. Kailinjene her har ikke
kapasitet som ventekaier eller til serviceoperasjoner.
Følgende vurderes å tale imot en fremtidig omdisponering:
• Det er registrert tareskog innenfor en mindre del av området. Det er trolig ålegras
innenfor moloen som må kartlegges på nytt ifm. reguleringplanprosess.
• Det ligger SEFRAK registrerte naust og gravminne i nærheten av området. De vil
ikke bli direkte påvirket av tiltaket, men omgivelsene vil endres.
• Landskapsvirkningen vil innebære at et større sjøareal blir landareal.
Følgende vurderes å tale for en fremtidig omdisponering:
• Kommunen har et uttalt mål om å se på mulighet for områder for næringsutvikling
innenfor kategori 3. Dette området synes godt tilpasset både kategori 2 og 3 næringer.
Kommunen har også et regionalt ansvar for tilrettelegging av denne type
næringsarealer, og ansvar for å følge opp nasjonale mål om å øke
næringsvirksomheten på sjø.
• God trafikal infrastruktur er på plass og pågående forbedringer og nyutbygginger av
E39 gir enda bedre samspill mellom sjø og vei.
• Havneutviklingen vil gi en betydelig økning i kaimeter og havneområdet blir bedre
egnet som nødhavn.
• Markedsundersøkelse gjennomført av SRH i 2017 gir tydelig tilbakemelding på at en
havneutvikling av Mekjarvik nord er svært attraktivt.
• Havneutviklingen bidrar til en økt forutsigbarhet til kai-kapasitet, som er et avgjørende
parameter for konkurransekraften innenfor maritim næring og for å ikke miste
skipstrafikken med tilhørende næring ut av regionen.
• Havneutviklingen styrker etablert næringsklynge og øker konkurransekraften og
betydningen den har for verdiskapning i regionen. Eksempler på dette er at det kan tas
inn større prosjekter og/eller flere aktører.
• Konfliktnivået mellom havnevirksomhet og øvrig bebyggelse er forholdsvis lavt.
• En havneutvikling i Mekjarvik nord vil øke kapasiteten til gjenvinning, og er dermed
et positivt bidrag til sirkulær økonomi.
• En investering i nytt havneareal og nye kaier i Mekjarvik nord er forankret i SRHs
strategi ved å sikre utvikling av nye havnearealer, ha fokus på tilhørende infrastruktur,
møte fremtidige næringsbehov og skape konkurransekraft for regionens næringsliv.
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Selskapsavtalen til havnen og formålsparagrafen i havne- og farvannsloven har samme
retningslinjer for den offentlige havnevirksomheten.
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VEDLEGG 1 -Konsekvensvurdering
Mekjarvik
Dagens formål
Foreslått formål
og størrelse
Dagens situasjon

Forslagsstiller

Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende
strandsone
Havn/næring (ca. 75
dekar)
Området er i bruk som
ferjeleie. Det er rom for
manøvrering og legge til
kai for ferjer. Tilhørende
område på land er i bruk
som parkeringsplass og
venterom.
Stavangerregionen Havn
IKS

SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD
Tema
-2
Arealbruk

0

Egnethet for utbygging
(solforhold, bratthet)

+

+2

x

Kommentar
Ikke relevant.

Transport
Kollektivtilgjengelighet

x

Sykkeltilgjengelighet

x

Adkomstveger

x

Kapasitet hovedvegnett
Trafikksikkerhet

x
x

Økt miljøvennlig
reisefordeling

x

Det er bussholdeplass innenfor området.
Holdeplassen betjenes av buss nummer 15,
som har 11 avganger til dagen hverdager,
seks avganger lørdag og fire avganger
søndag mellom Randaberg-Stavanger.
Hovedsykkelrute går i gjennom området.
Denne knytter seg videre til Nordsjøveien mot
vest. Det er ikke egen trase for syklister.
Adkomst til området er fra eksisterende vei
fylkesvei 521. Veien har god standard.
Det er god kapasitet på hovedveinettet.
Det er ikke eget tilbud for myke trafikanter til
planområdet.
Det er bussholdeplass innenfor planområdet
og hovedsykkelrute går gjennom området.

Offentlig tjenestetilbud
Skolekapasitet
Barnehage
Investering vei
Investering VAR

x
x
x
x

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

Måloppnåelse
Målene i KP

x

Regionalplan

x

Området ligger godt plassert for
næringsformål.
Området ligger til rette for næring innenfor
næringskategori 3. Det tilrettelegges også for
sjørettet næring som det er et behov for i
regionen.

Samordnet bolig-, arealog transportplanlegging

NATURLIGE FORHOLD
Tema
-2
Landbruk

x

-

0

Fulldyrket/beite
Kjerneområdet landbruk

+

Området ligger godt til rette for adkomst med
bil. Det er bussholdeplass innenfor området,
rutetilbudet er ikke høyverdig.
Hovedsykkelrute går gjennom planområdet,
men det er ikke egen trase for syklister.

+2

x
x

Kommentar
Ikke relevant.
Ikke relevant.

Naturgrunnlag, biologisk mangfold og kulturminner
Geologi
Biologisk mangfold

x

Området som søkes utfylt er sjøbunn.
Det er registrert tareskog innenfor området.

Sand og grus

x

Ikke relevant.

Strandsone langs
vassdrag
Strandsone langs sjø

x

x

Vilt- og fiskeforvaltning

x

Området er i stor grad tilrettelagt med kaier.
Men området er per i dag åpent for ferdsel.
Ved havn og næring vil området muligens
oppleves mer privat.
Ikke relevant.

Vannforsyning

x

Ikke relevant.

Kultur- og naturlandskap

x

SEFRAK-registrerte naust vil bevares og få et
tiltak i nærområdet. Eksisterende gravminne
vil få nye omgivelser.
Området er i stor grad utbygd.

Annet

x

Kulturminner

x

x

KONSEKVENSER FOR MILJØ OG HELSE
Tema
-2
0
+
Miljøkvaliteter i jord, vann og luft
Forurenset grunn

+2

x

Miljøkvalitet i vann

x

Vegtrafikkforurensing

x

Støy

x

Kommentar
Det er ikke kjennskap til forurenset grunn
(Temakart-Rogaland). I forbindelse med
tidligere utfylling i sjø er det registrert
forurenset sjøbunn.
Registrert som god tilstand på
kystvannforekomst (Temakart-rogaland).
Det er usikkert om en utbygging vil føre til mer
biltrafikk enn det som kommer til/fra området i
dag. Det vil avhenge av type næring.
Avhengig av næring kan det generes støy
innenfor området. Eventuelle bedrifter må

Elektromagnetiske felt
Avfall
Energi
Annet

x
x
x

forholde seg til støyretningslinjene og tillatte
støyutslipp i tråd med reguleringsplan.
Området er relativt skjermet i forhold til naboer
som vil få negative konsekvenser som følge
av økt støy.
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Ikke relevant.

OPPLEVELSE, REKREASJON OG FYSISK AKTIVITET
Tema
-2
0
+
+2 Kommentar
Regionale friluftsområder

Friluftsliv i nærområdet

Barnetråkk barn og
miljøvern
Forhold til
nabobebyggelse

x

x

x
x

Området ligger øst for området som er
registrert som regionalt friluftsområde.
Omdisponering vil ikke gi direkte virkning for
dette området. Fjernvirkning av landskapet
kan bli noe endret, avhengig av ståsted.
Området ligger øst for området som er
registrert som friluftsområde. Omdisponering
vil ikke gi direkte virkning for dette området.
Fjernvirkning av landskapet kan bli noe
endret, avhengig av ståsted.
Ikke kjennskap til barnetråkk innenfor
området.
Planområdet er i stor grad utbygd med næring
og store asfalterte flater. Det er ikke kjennskap
til naboer som blir direkte påvirket av en
omdisponering.

Helse
Tilgjengelighet for alle
Betydning for barn og
eldre
Fysisk aktivitet og aktiv
livsstil

x
x

Områdets tilgjengelighet vil forbli uendret.
Ikke relevant.

x

Bomiljø

x

Nærhet til sykkelrute gir et reelt tilbud til å
kunne bruke sykkel som transportmiddel til
jobbreisen.
Det foreslås ikke boliger innenfor området, og
det er ikke boliger i umiddelbar nærhet.

VEDLEGG 2 - Risiko- og sårbarhetsanalyse
Konsekvenser
for risiko og
sårbarhet

Kommentar

Er området utsatt for snø- eller steinskred?
Dårlige grunnforhold?

Nei
Nei

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare (stup etc.)?

Nei

Området er tilnærmet flatt.
Det er ikke kjennskap til
dårlige grunnforhold.
Selve området er
tilnærmet flatt.

Er området utsatt for springflo/flom

Ja

Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk?
Vil drenering fra området føre til oversvømmelse i
nedenforliggende områder?
Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med spesiell
fare for usikker is

Nei
Nei

NATURGRUNNLAG

Området ligger
tilgrensende havet og vil
således bli påvirket av
havnivåstigning.
Ikke registrert fare for flom.

Nei

LUFTFORURENSING
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en
risiko for området?
- Utslipp av giftige gasser/væsker?
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker?
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en
risiko for nærliggende områder?
- Utslipp av giftige gasser/væsker?
- Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker?

Nei
Nei

Ikke kjennskap til at
virksomheter I området har
aktivitet som vil utgjøre en
risiko for området.

Nei

SAMFUNNSSIKKERHET
Vil tiltaket øke faren for uhell, skader og lignende som kan
få store konsekvenser for naturen eller befolkningen
(trafikk, utslipp, flom, skred, brann mv)?

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
- Til skole/barnehage
- Til nærmiljøanlegg
- Til forretning
- Til busstopp
Brannberedskap
- Omfatter området spesielt farlige anlegg?
- Har området utilstrekkelig brannvannforsyning?

Ja

Kanskje for naturmangfold
til sjø i anleggsperioden,
dersom det ikke tas
tilstrekkelig hensyn til
sikkerhet og prosedyre ved
utfylling.

Nei

Nei

Nei

Det interne vegnettet vil
planlegges med intensjon
om trafikksikre løsninger.
Området ligger ikke som
del av boligområde.
Området har adkomst fra
sjø og land. Det er mulig å

-

Har området bare en mulig adkomstrute for
brannbil?
Omfatter området spesielt farlige anlegg mht:
- Eksplosjoner
- Luftforurensing
- Kjemikalier
Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter:
- Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer
etc.
- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering

Nei

Nei

ANDRE FORHOLD
Legger de tiltak som planlegges i området spesielle
begrensninger mht hvilke tiltak/virksomheter som kan
tillates i omgivelsene?
Er det høyspentanlegg eller tilsvarende hensyn som må
ivaretas?

Nei
Nei

bruke sjøvann ved en
slukking.
Avhengig av type næring
som etablerer seg her.
Ikke kjennskap til
forurensing (TemakartRogaland).
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MØTEREFERAT
Møtedato:

20.12.2017 kl 13.00-13.45

Tema:

Mulighetsstudie havneutvikling i Mekjarvik nord

Møtested:

Arkitekt Eckhoffsgate 1, Stavanger

Deltakere:

Statens vegvesen Vegavdeling Rogaland
Rogaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Stavangerregionen Havn IKS
Stavangerregionen Havn IKS
Stavangerregionen Havnedrift AS

Kopi:

Stavangerregionen Havn IKS, Merete Eik (havnedirektør)
Stavangerregionen Havnedrift AS, Odd Bjørn Bekkeheien (daglig leder)

Svein Nyback Nilsen (seniorrådgiver stab)
Gottfried Heinzerling (samferdselssjef)
Stefanie Müller (rådg. regionalplan)
Hilde Frøyland (eiendoms- og finanssjef)
Eivind Hornnes (salgs- og markedssjef)
Trond Andersen (maritim sjef)

Stavangerregionen Havn IKS (heretter SRH) inviterte til møtet for å informere om en mulighetsstudie havnen
har fått utarbeidet for utvikling av havne- og næringsarealer ved moloen for fergeterminalen i Mekjarvik nord i
Randaberg kommune. Forslaget viser innvinning av nytt landareal i deler av sjøarealet innenfor moloen og et
mindre areal utenfor moloen. SRH ønsker å fremme dette som innspill til kommuneplanen i Randaberg som er
under revidering.
Foreløpig utkast til innspill til kommuneplanen ble tilsendt Statens vegvesen Vegavdeling Rogaland (heretter
vegvesenet) og Rogaland fylkeskommune (heretter fylkeskommunen) i forkant av møtet, etter forespørsel fra
fylkeskommunen.
Møtet startet med en presentasjon av mulighetsstudien, der SRH også argumenterte for hvorfor det er viktig å
utnytte potensialet her til en utvidelse av eksisterende havne- og næringsområde. Presentasjonen er vedlagt
referatet.
Vegvesenet gav uttrykk for at forslaget til framtidig utfylling av deler av sjøarealet ved moloen i Mekjarvik nord
kom helt uventet. Følgende momenter ble lagt fram:
•

Det er brukt ca 5 år på å komme i mål med en endret reguleringsplan fremmet av tilgrensende nabo for
utfylling av sjøareal innerst i viken innenfor moloen. Vegvesenet har behov for begge sider av Kvitsøypiren mot det forespurte utfyllingsområdet til ferge/lastebåt som skal transportere alt gods til Kvitsøy i
forbindelse med bygging av Rogfast. Ordinær ferge kan ikke benyttes til dette formål. Vegvesenet
mener Randaberg kommune har vært uryddige i denne reguleringsprosessen, og er ikke kjent med at
endret reguleringsplan er vedtatt enda. Det er overraskende at det nå kommer enda en sak om utfylling
i havnebassenget i Mekjarvik.
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•

Beredskapssituasjonen for årene etter åpning av Rogfast i 2026 er ikke godt nok utredet. Vegvesenet
kan derfor ikke forholde seg til et slikt innspill nå, og mener det er altfor tidlig å gi dette innspillet til
kommende planperiode ettersom en eventuell utbygging uansett må vente til etter åpning av Rogfast.

•

Mekjarvik er en godt beliggende kai som beredskapskai. Rogfast er en toløpstunnel som ikke skal ha
behov for annen beredskap. Men Rennfast er en ettløpstunnel som er sårbar, og i tillegg har vi Finnfast
og Ryfast.

•

Det vil FØR åpning av Rogfast være fire operative ferger pluss en fast reserveferge i Boknafjordsambandet Det vil i den forbindelse værebehov for liggekaier og beredskapskaier både på Hanasand
og i Mekjarvik. Det er i tillegg behov for en permanent beredskapsferge som trenger en fast kaiplass og
da fortrinnsvis i Mekjarvik.

•

Vegvesenet og fylkeskommunen stiller spørsmål ved om SRH har gjort tilstrekkelig kartlegging på om
det er behov for det foreslåtte nye arealet. Det tilrettelegges for nær 120 dekar nytt næringsareal med
mulighet for dypvannskai i Mekjarvik sør samt ca. 300 dekar nytt næringsareal i forbindelse med Ryfastprosjektet fordelt over flere områder. Disse nye ca. 420 dekar er havnerelaterte arealer. Rogaland
fylkeskommune har tatt SRH sitt ønske om utvidelse av Mekjarvik havneområde til orientering. Havne /sjørelaterte næringsområder av regional karakter og med dette omfanget vil være naturlig å vurdere i
det pågående arbeidet med Regionalplan Jæren. Behov for bl.a. sjørelaterte næringsarealer vurderes
da i en regional kontekst der næringsutvikling ses i sammenheng med andre regionale hensyn og
regionale arealstrategier.

•

Før en kan forholde seg til forslaget til utfylling innenfor moloen i Mekjarvik må vegvesenet og
fylkeskommunen diskutere framtidig beredskapssituasjon for hele Ryfylke-bassenget, behovet for bruk
av fergekaien i Mekjarvik og om arealer eller anlegg i sjø og på land i Mekjarvik skal kunne avhendes.
Det er et behov for en særskilt utredning om dette, der det blant annet må belyses fordeler og ulemper
ved disse temaene. Det ble også vist til fylkestingets vedtak vedrørende vedtatt Strategisk plan for
fergekaiene i Rogaland som forutsetter fortsatt fylkeskommunalt eierskap til kaiene, samt at både
Mekjarvik, Arsvågen og Mortavika vil være i statens eie frem til en eventuell omklassifisering etter at
Rogfast er åpnet for trafikk.

•

Fylkeskommunen har gjort oppmerksom på at det finnes viktige landskaps- og naturkvaliteter i området
rett utenfor moloen. Tiltaket må dermed anses til å være i konflikt med viktige landskaps – og
naturhensyn.

•

Det er Fylkesmannen som har det overordnede ansvaret for beredskap.

•

Dersom forslaget som nå er fremlagt blir lagt inn i kommende forslag til kommuneplan, vil vegvesenet
fremme innsigelse til kommuneplanen. Kommuneplanen rulleres hvert 4. år og Rogfast åpnes for trafikk
tidligst i 2026. Vegvesenet og fylkeskommunen ser derfor ingen grunn til at et forslag om utfylling i dette
havnebassenget skal skje før fremtidig beredskapssituasjon, og behovet for sjørelatert nærings- og
havneområde samt deres mulige alternative lokaliseringer er grundig utredet på regionalt nivå i årene
som kommer.
Fylkeskommunen støttet seg til vegvesenets momenter, og gav noen utfyllende kommentarer.

SRH gav følgende tilleggskommentarer til presentasjonen og momenter fra vegvesenet:
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•

SRH arbeider strategisk med utvikling av nye havnearealer primært med bakgrunn i utvidelse av
havnearealer som SRH eier, eller som grenser til disse arealene. Andre områder vurderes også
løpende basert på markedsinteresse.

•

Mulighetsstudien er tilpasset en framtidig permanent beredskapskai. Havneutviklingen som vises vil gi
mer kailinjer i området, som også vegvesenet kan benytte.

•

SRH har ikke til hensikt å redusere beredskapskapasiteten.

•

SRH har godt samarbeid med Kystverket, og driver etter samme formål som dem - nemlig å fremme
sjøtransportens vilkår.

•

SRH håper at vegvesenet kan diskutere løsninger for en framtidig sambruk av området til både
beredskapskai og øvrig sjørettet næringsvirksomhet.

•

Sjøarealet innenfor moloen har begrenset bruksèrareal i dag på grunn av sjødybden.

•

Det nye landarealet skal ha adkomst over nytt næringsområde som er i ferd med å bygges ut, på
venstre side av oppstillingsplasser og parkeringsplass.

Referent
Hilde Frøyland

Vedlegg:
Presentasjonen gitt i møtet
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NOTAT

VEDLEGG: MERKNADER OM AKVAKULTUR (3)

27

OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL HØRING AV DISPENSASJONSSØKNAD FOR
ETABLERING AV NYTT AKVAKULTUROMRÅDE VED ALSTEIN.
Merknadene handler om søknad om dispensasjon. I sak DS HNK 244/16 ble det vedtatt
at søknaden om dispensasjon skal vurderes i kommuneplanarbeidet. Innspillene til
dispensasjon behandles nå som de var innspill til en tidlig fase av kommuneplanen.
Merknader:
Uttale fra Kystverket Vest, datert 22.03.16
Uttale fra Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen, datert 07.04.16
Uttale fra Fiskarlaget Vest, datert 14.04.16 og 27.05.06
Uttale fra Fiskeridirektoratet, datert 22.04.16
Uttale fra Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen, datert 02.05.16
Uttale fra Naturvernforbundet i Rogaland, datert 02.05.16
Uttale fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 02.05.16

Rådmannen gjør oppmerksom på at vurderingene i tabellen, sammen med en samlet vurdering av saken, til
sammen danner grunnlaget for innstillingen i saken.

MERKNAD

RÅDMANNENS VURDERING
KYSTVERKET VEST

Aktuelle navigasjonsinstallasjoner i området er Bragen Tatt til orientering.
fyrlykt i øst og Gjerdholmen fyrlykt i vest. Anlegget vil
ikke ligge i konflikt med navigasjonssignal fra lyktene.
Det er betydelig sjøtrafikk i nærheten av området.
Trafikken er i all hovedsak konsentrert i farleiene øst
og nord for lokaliteten. Et akvakulturanlegg plassert
vest av Alstein vil ikke være til særlig hinder for vanlig
og påregnelig skipstrafikk i området.
Har derfor ingen merknader til at det gis dispensasjon
fra kommuneplanen.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, KULTURAVDELINGEN
Har sendt saken over til Stavanger maritime museum,
som fagmyndighet for kulturminner under vann.
Museet vil signalisere at de vil kreve å få gjennomført
marinarkeologisk registrering. Det er kjente forlis nær,
eller i, det varslede området. Det er potensial for å
finne automatisk freda kulturminner. Kravet om
undersøkelse slår inn når fylkeskommunen behandler
søknad om akvakulturtillatelse.

Tatt til orientering.

FISKERIDIREKTORATET OG FISKARLAGET VEST
Det er registrert gyteområde for torsk og reketrålfelt
øst for, samt område for aktive redskap (sei og hyse)
vest for og sør for (torsk) omsøkte lokalitet.

Tatt til orientering. Det aktuelle havbruksområdet
overlapper ikke med områdene, men blir liggende i
nærheten.

Er informert om at det foregår reketråling i stort sett
hele Håsteinfjorden på dypere vann en ca. 120 m. Det
er veldig viktig at ankringen ikke blir lagt ut i
reketrålfeltene, inkl. snuområder.

Ut fra tilgjengelige dybdekart, ser anlegget ikke ut til å
komme i konflikt med tråleområder eller snuområder.

Tatt til orientering.
Fiskeridirektoratet region Sør kan ellers ikke se at
tiltaket slik skissert i søknad om dispensasjon vil kunne
medføre konsekvenser for de interesser direktoratet
skal ivareta.
Fiskeridirektoratet har hatt saken til uttale hos
Fiskarlaget. Det vises til deres uttale:

Fiskarlaget har også kommentarer om fiskeområder og
reketråling, som samsvarer med Fiskeridirektoratets.
Disse er ikke behandlet på nytt under.

Har flere overordnede og generelle merknader om
havbruksforvaltningen og utfordringer i forhold til miljø
og annen næring/fiske på sjøen.

Tatt til orientering.

Mener det må komme fram på kommuneplankartet
hvilke områder som virkelig blir beslaglagt, ikke kun
selve anlegget.

Hele anlegget vil vises i forslaget til kommuneplan.
Ankringsområder vil bli vist f.eks. som kombinert
område eller som sikringssone/bestemmelsessone.

Det foregår et aktivt yrkesfiske etter hummer, krabbe
og kreps rundt hele Alstein.

Tatt til orientering. Ut over ev. virkninger nevnt under vil
havbruksanlegget ikke være til hinder for krabbe og
hummerfiske. Krepsefisket vil bli berørt dersom det
foregår på bunnen der anlegget er foreslått plassert.

Er svært skeptiske til oppdrettsanlegg like ved
reketrålfelt. Det gjelder både i forhold til bruk av
avlusningsmiddel som kan påvirke rekene og i forhold
til at det kan komme for/feces på havbunnen i
området. Om det skal gis dispensasjon må det stilles
strenge krav til hva slags lusemiddel som kan brukes. I
tillegg må en ha tett oppfølging med foring, m.m.

Plan- og bygningsloven har ikke hjemmel til å stille
tekniske krav om lusemiddel. Rådmannen forutsetter at
tiltakshaver og konsesjonsmyndighet sørger for at det
brukes miljøforsvarlige driftsteknikker.

Når det gjelder utslipp til området må rette myndighet
vurdere hva slags konsekvenser drift av anlegget kan
ha i forhold til fiskeri, naturmangfold og vannkvalitet
(vanndirektivet). En må se større områder under ett i
forhold til utslipp og påvirkning. Dette gjelder spesielt
når det er snakk om så stor biomasse.

Kommunen vurderer først og fremst om det skal åpnes
opp for havbruk, ikke hvor mye som kan produseres og
evt. slippes ut. Rådmannen forutsetter at de
nødvendige hensyn blir tatt når saken skal vurderes hos
konsesjons- og sektormyndighetene.

ROGALAND FYLKESKOMMUNE, REGIONALPLANAVDELINGEN
Akvakulturanlegg er plasskrevende og det kan være
behov for relativt store buffersoner som legger beslag
på areal som kan berøre andre interesser. Viktig at det
også settes av areal til oppankring.

Hele området markeres i plankartet. Selve
havbruksanlegget bør settes av til akvakulturanlegg.
Ankringsområder vil bli vist f.eks. som kombinert
område eller som sikringssone/bestemmelsessone.

Anbefaler at søknaden behandles som en del av ny
kommuneplan for Randaberg, for å sikre at saken er
best mulig opplyst og vurdert i forhold til ulike
brukerinteresser.

Søknaden behandles nå som et innspill til
kommuneplanen.

Ved vurdering av søknaden må kommunen vurdere
saken etter naturmangfoldloven §§ 7-12.

Saken blir vurdert etter naturmangfoldloven.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND
Anlegget vil fremstå som svært dominerende tett inntil
landskapsvernområdet.

Anlegget vil endre landskapsinntrykket rundt Alstein,
som i dag bærer preg av å være uberørt. Etter
rådmannens vurdering er noe påvirkning på landskapet
akseptabelt. Alstein er ikke kjent som et viktig område
for friluftsliv.

Tiltaket kan få enkelte sky fuglearter til å trekke bort fra
Alstein. Øyen har spesiell botanikk, såkalt
fuglegjødslet vegetasjon, som bare forekommer på
små areal langs kysten.

Alstein ligger i et område med svært mye skipstrafikk
tett inntil. Mye av driften ved oppdrettsanlegg er
automatisert, og trafikken til og fra anlegget er
begrenset. I følge konsekvensutredningen har tiltaket
liten negativ effekt for artene, og at støy og ferdsel i god
avstand ikke regnes for å utgjøre noe problem for
sjøfugl.

Anlegget er planlagt ca. 800 m fra
fuglefredningsområdet Heglane og Eime i Kvitsøy
kommune. Føre-var-prinsippet bør anvendes dersom
det er tvil om et havbruksanlegg kan ha negativ
påvirkning på fuglelivet området.

I følge konsekvensutredningen er konsekvensen for
verneområdet ubetydelig, så lenge driften tar hensyn til
fuglelivet. Rådmannen forutsetter at tiltakshaver legger
opp til driftsmetoder og båttrafikk/tilkomstruter som ikke
forstyrrer fuglelivet unødig, og at det stilles vilkår til
driften ved konsesjonsbehandling eller tillatelse etter
forurensingsloven dersom det er nødvendig.

Mener prinsipielt at det ikke skal etableres
havbruksanlegg i åpne nøyter i Norge før lakselusproblemet er under kontroll.

Rådmannen forutsetter at det ikke gis konsesjon til et
anlegg dersom det det ikke er bærekraftig i forhold til
lakselus-problemet.

Kan ikke se at det er grunnlag for å hevde at
etablering av lokaliteten vil føre til mindre produksjon
ved lokaliteter i indre kystområder, ettersom både
myndigheter og bransjen har uttalt et mål om vekst.
Anlegget kommer i tillegg til, ikke i stedet for, dagens
anlegg. Dette betyr mer lusepress i området.

Målet med utsetts- og brakkleggingssoner er å flytte på
produksjonen, bla. for å møte utfordringen med lus.
Dersom det gis konsesjon til anlegget, vil det i seg selv
ikke føre til at det produseres mer laks, men at den
samme laksen kan produseres på flere steder. Lokalt
rundt Alstein vil det likevel bli større risiko for lus, siden
det ikke er oppdrett i området fra før.
Rådmannen forutsetter at økt lakseproduksjon generelt
ikke vil skje før det er kontroll på lusesituasjonen, i tråd
med de signalene myndighetene har gitt på området.

Alstein er et værhardt område, noe som øker sjansen
for skader på anlegget og påfølgende rømming. Selv
om det står i søknaden at anlegget vil tåle mer enn
andre anlegg, vil faren være stor i et så værhardt
område.

Det vil være fare for rømming fra havbruksanlegg, og
konsekvensen av ev. rømming kan være stor, på grunn
av nærhet til nasjonal laksefjord. Når de ytre
påkjenningene er store, må anlegget dimensjoneres
deretter. Det er konsesjonsmyndigheten som skal
vurdere anleggets dimensjonering og utforming.
Rådmannen forutsetter at anlegget oppfyller alle
tekniske krav og at utstyret blir så sterkt at risikoen for
rømming blir minimal.

Den planlagte plasseringen er spesielt dårlig med
tanke på de store livskraftige bestandene av sjøørret
langs den nordlige delen av Jærstrendene. Sjøørret i
Rogaland er spesielt hardt rammet av lus fra
oppdrettsanlegg i Ryfylke. Anlegget ligger

Etter rådmannens vurdering bør faren for lus og
vurderinger rundt ruten for laksesmolt være et sentralt
tema i konsesjonsbehandlingen. Driftsmetoder, bruk av
teknologi og utforming av anlegget vil være av
betydning, sammen med vurdering av hva effekten av

sannsynligvis midt i hovedruten for utvandring av
laksesmolt fra Ryfylke og smitte vil kunne gjøre stor
skade på allerede utsatte laksestammer i Rogaland.

utsetts- og brakkleggingsområdene vil bety av fordeler
ift. lakselus.

Synes det er snodig at det søkes om å drive
menneskematproduksjon så nær hoved-utslippet fra
Sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

I følge undersøkelser gjort av uniResearch Polytec kan
det ikke utelukkes at vann fra utslippet kan nå Alstein
under episoder med ugunstig vinn, strøm og
hydrografiske forhold. Rådmannen forutsetter at
gjeldende regler i forhold til matsikkerhet og helse blir
fulgt, og at anlegget ikke tillates/fisken ikke blir solgt
dersom bakterieverdier o.l. er høyere enn etter
gjeldende krav.

Mener det ikke bør gis dispensasjon fra
kommuneplanen, på bakgrunn av de ovenfor nevnte
grunner.

Avklaringen om havbruk skal gjøres gjennom
kommuneplanen.

FYLKESMANNEN I ROGALAND
Det mangler kartlegging av marint biologisk mangfold.
Alstein er vernet som landskapsvernområde og er i
sjelden grad fri for anlegg og inngrep. Dette regnes
som et svært viktig friluftsområde i sjø. Mener at det
omsøkte anlegget vil ha vesentlig innvirkning på
landskapsopplevelsen for området. Ser også potensial
for negativ innvirkning på lokal båtferdsel i området.

Anlegget er plassert utenfor landskapsvernområdet.
Alstein fremstår som urørt i seg selv, men ligger i et
område med svært mye aktivitet på sjøen. Likevel vil
anlegget påvirke landskapet i området. Anlegget vil ikke
være til hinder for ferdsel. Rådmannen er ikke kjent
med at Alstein er særlig brukt som friluftsområde.

Tiltaket kan potensielt virke forstyrrende for
fuglefrednignsområdet i øst. Området er viktig for
trekkende, overvintrende og fødesøkende fugl.

I følge konsekvensutredningen er konsekvensen for
verneområdet ubetydelig, så lenge driften tar hensyn til
fuglelivet. Rådmannen forutsetter at tiltakshaver legger
opp til driftsmetoder og båttrafikk/tilkomstruter som ikke
forstyrrer fuglelivet unødig, og at det stilles vilkår til
driften dersom det er nødvendig av hensyn til fuglelivet.

Er kjent med at det er gitt tillatelse til tilsvarende
eksponerte lokaliteter, bla. til Bremnes seashore. Har
fått tilbakemelding om at lokalitetene ikke kan benyttes
ennå pga. usikkerhet om hvilke teknologiske
løsningene som er nødvendig for å drive oppdrett i så
eksponerte sjøområder.

Kommuneplanen handler om å åpne opp for en
mulighet for akvakultur. Dersom området ikke kan tas i
bruk før senere, vil muligheten ev. finnes når
teknologien er klar. Rådmannen forutsetter at
konsesjonsmyndigheten gjør de nødvendige
avklaringene rundt valg av tekniske løsninger.

Vil informere om at IVAR har en utslippsledning som
munner ut øst for omsøkt anlegg. Den ligger ca. 1,6
km fra land. Dette er et av Norges største
kommunaltekniske anlegg. De fikk utslippstillatelse i
2013 til 400.000 personekvivalent (PE).

I følge undersøkelser gjort av uniResearch Polytec kan
det ikke utelukkes at vann fra utslippet kan nå Alstein
under episoder med ugunstig vinn, strøm og
hydrografiske forhold. Rådmannen forutsetter at
gjeldende regler i forhold til matsikkerhet og helse blir
fulgt, og at anlegget ikke tillates/fisken ikke blir solgt
dersom bakterieverdier o.l. er høyere enn etter
gjeldende krav.

Lokaliteten ligger svært eksponert med mange
interesser i nærheten. Ser flere potensielle konflikter
med områdene rundt. Det grenser mot det tilnærma
inngrepsfrie øyriket mot vest og sør, herunder store
sjøfugl-interesser, og utgjør et svært viktig
friluftsområde i sjø. Vi ser videre at
strømningsforholdene kan gi påvirkning fra anlegget
på skjellsanden utenfor Alstein. Det kan også oppstå

En endelig avklaring av potensielle konflikter bør skje
gjennom høring av kommuneplanen.

konflikt mellom rekefeltet i vest og eventuelle
avlusningsmidler som benyttes i oppdrettsanlegget.
Fylkesmannen vil fraråde at det gis dispensasjon.
Mener kommunen bør bruke kommuneplanen til å
avklare om det er ønskelig med akvakulturanlegg.

Kommuneplanen brukes nå som arena for å avklare
akvakulturanlegget.

VEST

Randaberg kommune
post@randaberg.kommune.no

Deres ref.:
15/835

Vår ref.:
2016/1115-2

Arkiv nr.:
423.6

Saksbehandler:
Johan Sørensen

Dato:
22.03.2016

UTTALE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR
ETABLERING AV AKVAKULTURANLEGG VED ALSTEIN I RANDABERG
KOMMUNE, ROGALAND
Det vises til brev av 17. mars 2016 der vi fikk oversendt søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad fra Bremnes Seashore As om
etablering av anlegg for oppdrett av laks og aure ved ny lokalitet Alstein.
Anlegget søkes lokalisert i Håsteinfjorden på sørvest siden av Alstein. I sjøområdet øst for
Alstein er det registrert hovelei 1500 Feisteinleia - Skudefjorden, i nord hovedlei 1047
Byfjorden og 2149 Ferge Kvitsøy – Mekjarvik og i sør 2113 Håsteinfjorden.
Av navigasjonsinstallasjoner i området nevnes i øst Bragen fyrlykt og i vest Gjerdholmen
fyrlykt. Anlegget vil ikke ligge i konflikt med navigasjonssignal fra lyktene.
I sjøområdet i nærheten av anlegget er det betydelig trafikk, noe som også vedlagte AIS
plott viser. Men trafikken er i all hovedsak konsentrert i farleiene øst og nord for lokaliteten.
Et akvakulturanlegg plassert vest av Alstein vil, etter vår vurdering, ikke være til særlig
hinder for vanlig og påreknelig skipstrafikk i området.
Vi har derfor ikke merknader til at søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for
etablering av akvakulturanlegg ved Alstein imøtekommes.
Med hilsen

Knut Stenevik

Johan Sørensen

Dokumentet er elektronisk godkjent
Eksterne kopimottakere:
Bremnes Seashore AS
geir-magne@seashore.no
Vedlegg:

AIS plott over sjøtrafikk i området.

Region Kystverket Vest
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

FYLKESRÅDMANNEN
Kulturavdelingen

Randaberg kommune
Postboks 40
4096 RANDABERG
Deres ref.: 15/835-5

07.04.2016
Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø
Direkte innvalg: 51 51 68 50

Saksnr.
Løpenr.
Arkivnr.

16/7087-3
23870/16
141 &18

RANDABERG KOMMUNE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN ETABLERING AV AKVAKULTURANLEGG VED ALSTEIN - SØKNAD TIL HØRING UTTALELSE, SEKSJON FOR KULTURARV - BEHOV FOR MARINARKEOLOGISKE
UNDERSØKELSER
Seksjon for kulturarv viser til Deres brev mottatt her 22.03.16.
Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har vurdert søknaden om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel i det aktuelle området som sektormyndighet innenfor
kulturminnevern. Saken er oversendt Stavanger maritime museum som fagmyndighet for
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av lov om kulturminner av 9.
juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) §§ 4 og 14.
Alstein ligger sentralt i kystleden langs et stekk hvor det er kjent en stor tetthet av forlis (se
vedlagt brev fra Stavanger maritime museum, datert 04.04.16).
I forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanen opplyser Stavanger
maritime museum at det må påregnes at de vil kreve å få gjennomført en marinarkeologisk
registrering, jfr. kulturminnelovens § 9. Hensikten med registreringen er å avklare hvorvidt
tiltaket kan skade fredede eller vernede kulturminner i sjø.
Kostnadene i forbindelse med undersøkelsen må, etter kulturminnelovens § 10, dekkes av
tiltakshaver. Stavanger maritime museum har utarbeidet kostnadsoverslag som er vedlagt
deres brev (vedlegg). Stavanger maritime museum kan først fremme krav om
undersøkelse når fylkeskommunen behandler søknad om akvakulturtillatelse. De kan
imidlertid allerede nå signalisere at de vil kreve å få gjennomført registreringen, da det er
kjente forlis nær, eller i, det varsla området, og da de vurderer at det er potensial for å
finne automatisk freda kulturminner.
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner må ivaretas ved at tiltaket utformes slik
at kulturminnene ikke skades eller skjemmes, eller evt. ved en dispensasjonssøknad rettet
til Riksantikvaren.
Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, ber tiltakshaver ta kontakt med ansvarlig
saksbehandler ved Stavanger maritime museum for å avtale nærmere detaljer omkring
den nødvendige undersøkelsen.
POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

BESØKSADRESSE
Arkitekt Eckhoffsgt. 1
STAVANGER

E-POST: firmapost@rogfk.no

TELEFON
51 51 66 00

ORGANISASJONSNR.
971045698
INTERNETT: www.rogfk.no

BANKGIRO:
3201.05.50520

For nærmere opplysninger om registreringen, samt kostnader knyttet til denne, vises det til
vedlagt brev fra Stavanger maritime museum.
Med hilsen
Seksjon for kulturarv
Jan G. Auestad
fylkeskonservator
Malin Kristin Aasbø
spesialrådgiver
Vedlegg: Brev fra Stavanger maritime museum datert 04.04.16.
Kopi: Stavanger maritime museum
Fylkesmannen i Rogaland
Bremnes Seashore AS v/ Geir Magne Knutsen
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Rogaland fylkeskommune

Vår ref.:
Deres ref.:

14.7137
16/7087

Stavanger, 4.4.2016

RANDABERG KOMMUNE – DISPENSASJONFRA KOMMUNEPLANEN FOR
NYTT AKVAOMRÅDE VED ALSTEIN I HÅSTEINSFJORDEN– SMM
VARSLER KRAV OM UNDERSØKELSEI FORBINDELSEMED SØKNAD OM
AKVAKULTURTILLATELSE.
Viser til sak om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av nytt
akvakulturområde ved Alstein i Randaberg oversendt fra Rogaland fylkeskommune
30.3.2016.
Stavanger maritime museum (SMM) er, etter forskrift om faglig ansvar etter
kulturminneloven, fagmyndighet for kulturminner under vann i Rogaland. SMM
vurderer tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til kulturminner under vann som er
fredet, eller vernet, i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §§ 4
og 14.
Kjent e automatisk freda kulturminner
DS Europa forliste i 15.3.1944 og skal ifølge forlisberetningen ligge på dypt vann
utenfor Alstein. Vraket er ikke funnet men deler av skipet skal ha drevet inn ved
Alstein. Det har også kommet inn melding om vrakrester etter seilskuteforlis sørvest
for Alstein. Alstein ligger sentralt i kystleden langs et strekk hvor det er kjent en stor
tetthet av forlis.
Om saksgang og krav
I forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanen opplyser vi at det må
påregnes at Stavanger maritime museum vil kreve å få gjennomført en
marinarkeologisk registrering, jfr. kml § 9. Hensikten med en slik registrering er å
avklare hvorvidt tiltaket/planen kan skade fredede eller vernede kulturminner i sjø.
Kostnadene i forbindelse må etter kml § 10 bæres av tiltakshaver.
Vi kan først fremme krav om undersøkelse når fylkeskommunen behandler
søknaden om akvakulturtillatelse. Men vi kan allerede nå signalisere at vi vil kreve å
få gjennomført en registrering da det er kjente forlis nær, eller i, det varsla området
og da vi vurderer at det er potensial for å finne automatisk freda kulturminner i det
varsla området.
Om registreringen
Registrering på dybder under 30 meter vil bestå av søk med side-scan sonar og
inspeksjon med ROV. Dersom tiltakshaver kjører egne sidescan/ROV søk i området
kan det være tid og penger å spare på at SMM deltar på dette. Det er aktuelt å

undersøke arealer rundt ankringspunkt, kjettinger og kabler, samt områder som kan
påvirkes som følge av tildekking.
Kostnad ved undersøkelse
Kostnaden for en ev. undersøkelse vil i stor grad avhenge av kostnadene ved innleie
av sonar og ROV og størrelse på undersøkelsesområde:
1. Ved deltakelse på tiltakshavers søk er kostnaden ca. 32.000 kr per dag for to
arkeologer inkludert rapportering.
2. Dersom SMM har eget feltarbeid vil et prosjekt av 5 dagers varighet ha en
kostnadsramme på 246.000 kr inkludert båt, bil og rapportering. Merk at leie av ROV
og sonar vil komme i tillegg.
Vi ber tiltakshaver om å ta kontakt med oss så tidlig som mulig for å få avklart
rammer og tidspunkt for ev. undersøkelser.
Saksgang ved funn
Eventuelle funn av automatisk freda kulturminner ivaretas ved at tiltaket utformes slik
at kulturminnene ikke skades eller skjemmes, eller evt. ved en dispensasjonssøknad.

Med vennlig hilsen

Arild Skjæveland Vivås
Marinarkeolog
Stavanger maritime museum
Museum Stavanger AS
Mobil: 997 09 754
Epost: arild.vivaas@museumstavanger.no
Kopi:
MUST arkiv

Bitten Bakke
Avdelingsdirektør

BUDSJETT FOR MARINARKEOLOGISKE REGISTRERINGER ALSTEIN
EGNE UNDERSØKELSER
2015 kr og satser ekskluder mva.
Lønnsrelatertekostnader dager
pers
Forarbeid
3
Feltarbeid
5
Etterarbeid
5
Felttillegg
5
Dykketillegg
delsum
indirektekostnader
Sosialeutgifter
Overhead(lønnsrel.Kostn.-dykket.+ sos.utg.)
sumlønnsrelatertkostnader

sats
1
3
1
3
3

sum
kr 2 400,00
kr 7 200,00
kr 2 400,00
kr 36000,00
kr 2 400,00
kr 12000,00
kr 914,90
kr 13723,50
kr 650,00
kr 0,00
kr 68923,50
52%
60%

kr 35840,22
kr 62858,23
kr 167621,95

Driftskostnader
dager
pers
sats
sum
Diett (dagskost)
5
1
kr 280,00kr
1 400,00
Diett (kostoglosji)
2
kr 1 140,00kr
Hotellovernatting
5
2
kr 1 600,00
kr 16000,00
diett ved overnatting
5
2
kr 710,00
kr 7 100,00
Draktgodtgjørelse
0
3
kr 253,00
kr 0,00
Leiebil
5
1
kr 1 800,00
kr 9 000,00
Forbruksmateriellogutstyr 15%av sumlønnsrel.Kostnader
kr 25143,29
naturvitenskaplige
prøver
kr 20000,00
sumøvrigekostnader
kr
78643,29
Sumbudsjett
50%A- konto beløputgjør

kr

246265,24
kr 123132,62

Ved større prosjekt vil 50% av budsjettet faktureres A-konto før oppstart.
Ved vesentlige uforutsette forhold vil det utarbeides nytt budsjett for registreringene.
Noe utdyping av budsjettpostene finnes på neste side. For mer informasjon om
budsjettet og arkeologiske registreringer vises det til Riksantikvarens skrift om
«Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av
arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven §9, jf. §10». Den er
tilgjengelig på www.ra.no.

BUDSJETT FOR MARINARKEOLOGISKE REGISTRERINGER ALSTEIN
DELTAKELSE PÅ ROV/SONAR PR DAG
2015 kr og satser ekskluder mva.
Lønnsrelatertekostnader dager
pers
Forarbeid
0
Feltarbeid
1
Etterarbeid
1
Felttillegg
1
Dykketillegg
delsum
indirektekostnader
Sosialeutgifter
Overhead(lønnsrel.Kostn.-dykket.+ sos.utg.)
sumlønnsrelatertkostnader

sats
1
2
1
2

sum
kr 2 400,00
kr 2 400,00
kr 2 400,00
kr 914,90
kr 650,00

52%
60%

kr 4 695,50
kr 8 235,18
kr 21960,47

Driftskostnader
dager
pers
sats
sum
Diett (dagskost)
1
1
kr 280,00kr
Diett (kostog losji)
2
kr 1 140,00kr
Hotellovernatting
1
1
kr 1 600,00
diett vedovernatting
1
1
kr 710,00
Draktgodtgjørelse
0
3
kr 253,00
Leiebil
0
1
kr 1 800,00
Forbruksmateriellogutstyr 10%av sumlønnsrel.Kostnader
naturvitenskaplige
prøver
sumøvrigekostnader
kr
Sumbudsjett
50%A- kontobeløputgjør

kr 0,00
kr 4 800,00
kr 2 400,00
kr 1 829,80
kr 0,00
kr 9 029,80

kr

280,00
kr 1 600,00
kr 710,00
kr 0,00
kr 0,00
kr 2 196,05
kr 5 000,00
9 786,05
31746,52
kr 15873,26

Ved større prosjekt vil 50% av budsjettet faktureres A-konto før oppstart.
Ved vesentlige uforutsette forhold vil det utarbeides nytt budsjett for registreringene.
Noe utdyping av budsjettpostene finnes på neste side. For mer informasjon om
budsjettet og arkeologiske registreringer vises det til Riksantikvarens skrift om
«Retningslinjer for gjennomføring av undersøkelsesplikten og budsjettering av
arkeologiske registreringer i henhold til kulturminneloven §9, jf. §10». Den er
tilgjengelig på www.ra.no.

Kommentar til b udsjett
Stavanger maritime museum har satt opp et budsjett for feltundersøkelse.
Undersøkelsene består i en arkeologisk registrering av sjøbunnen. Ved feltarbeid
med dykking vil museet bruke minst tre dykkere med tilstrekkelig kvalifikasjoner og
sertifisering innen arkeologi og dykking. Dykkerne vil være ansatt av museet og
museet vil ha arbeidsgiver- og HMS-ansvar for personalet under feltarbeidet.
Riksantikvaren har i henhold til gjeldende retningslinjer pålagt tiltakshaver å dekke
utgiftene til undersøkelsen.
Felttillegg
Benytter sats fra avtale inngått mellom feltpersonale og Stavanger maritime
museum. Kompenserer for ubekvem arbeidstid og merarbeid på feltarbeid. 3,5 x
lønnstrinn 60.
Dykketillegg
Benytter sats for NIVA og de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen er
kr 650, - per dykkedag.
Sosiale utgifter
Inkluderer pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, feriepengeavsetting og forsikring
Satsen er 52 % av direkte lønnsutgifter.
Overhead
Benytter sats i samsvar med de fem marinarkeologiske forvaltningsmuseene. Satsen
er 60 % av lønnsrelaterte utgifter+sosiale utgifter.
Diett (kost og losji)
Benytter satser fra statens reiseregulativ. Det er budsjettert med hotellovernatting
men ofte er det mulig å finne andre alternativ.
Draktgodtgjørelse
Benytter sats som inkluderer bruk av alt personlig utstyr for dykkerne (drakt, hansker,
ABC-utstyr). Satsen er kr 253 per dykkedag.
Leiebil
Er nødvendig til transport av folk og utstyr, og vil bli brukt i feltarbeidet. Vi tenker oss
en rommelig varebil. Satsen varierer og er maksimalt kr 1700 per feltdag.
Naturvitenskaplige prøver
Det er budsjettert med analyse av naturvitenskaplige prøver. Dette er nødvendig for
å datere kontekster og avgjøre fredningsstatus.
Forbruksmateriell og utstyr
Dette utgjør 15% av direkte lønnskostnader tillagt sosiale utgifter og indirekte
kostnader. Dekker nødvendig utstyr og forbruksmateriell ved våte oppdrag.
Uforutsette utgifter
Ved vesentlige uforutsette forhold vil det utarbeides nytt budsjett for registreringene.

Stavanger maritime museum, 25.11.2015

Randaberg kommune
Postboks 40

4096 RANDABERG

Saksbehandler:

Hilde H. Hovland
Telefon:
41412186
Seksjon:
Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Vår referanse:
16/4028
Deres referanse: 15/835-5
Vår dato:
22.04.2016
Deres dato:
17.03.2016

Att:

RANDABERG KOMMUNE ROGALAND - HØRING - SØKNAD OM
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR ETABLERING AV
AKVAKULTURANLEGG VED ALSTEIN
Det vises til oversendelse av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav
for etablering av akvakulturanlegg ved Alstein i Randaberg kommune.
Bakgrunn
Søknaden gjelder etablering av nytt akvakulturområde med MTB (biomasse) på
6.240 t bestående av to rekker med fem plastringer i hver rekke.
I Rogaland er det soner for vår- og høst- partall og vår- og høst- oddetall. Søker
mangler lokalitet i vår-partall og Randaberg ligger i en slik sone.
Vurdering
Fiskeridirektoratet region Sør skal ivareta de marine ressursene i regionen, samt
bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen får gode rammevilkår. Fiskeridirektoratet,
som sektormyndighet, har med bakgrunn i dette vurdert søknaden ut fra fiskeri og
havbruksinteresser, samt marint biologisk mangfold i området.
Fiskeridirektoratet region Sør har hatt saken til uttalelse hos Fiskarlaget Vest. Vedlagt
følger deres uttalelse til saken.
Det er registrert gyteområde for torsk og reketrålfelt øst for, samt område for aktive
redskap (sei og hyse) vest for og sør for (torsk) omsøkte lokalitet.
Fiskarlaget Vest opplyser også om at lokalkjente fiskere har kommet med
informasjon om at det foregår reketråling i stort sett hele Håsteinfjorden på dypere
vann en ca. 120 m. Det er veldig viktig at ankringen ikke blir lagt ut i reketrålfeltene,
inkl. snuområder.

Postadresse:
Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

Besøksadresse: Strandgaten 56
E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 51491689
www.fiskeridir.no

Fiskeridirektoratet region Sør kan ellers ikke se at tiltaket slik skissert i søknad om
dispensasjon vil kunne medføre konsekvenser for de interesser direktoratet skal
ivareta. Det fremsettes derfor ingen øvrige merknader til at en dispensasjon fra
kommuneplanens plankrav blir gitt.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Hilde H. Hovland
førstekonsulent

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

Mottakerliste:
Randaberg kommune

Postboks 40

4096

RANDABERG

Kopi til:
Fiskarlaget Vest

Slottsgt. 3

5003

BERGEN

Vedlegg
Randaberg kommune Rogaland - Uttalelse til dispensasjon fra
kommuneplan for etablering av akvakulturanlegg ved Alstein
Håsteinsfjorden
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SVAR - RANDABERG KOMMUNE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN –
ETABLERING AV AKVAKULTURANLEGG VED ALSTEIN - SØKNAD TIL HØRING
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse, ved brev av
17.03.2016.
Akvakulturanlegg er relativt plasskrevende og legger beslag på de sjøarealer selve
anlegget ligger på, samt nødvendige ankringsområder for anlegget i større områder på
bunnen og ved installasjoner i vannsøylen rundt anlegget. Dette kan innebære behov for
relativt store buffersoner rundt anlegg som legger beslag på areal, og som kan berøre
andre interesser. Ved utvelgelse av arealer er det viktig at alle hensyn til andre interesser
er tilstrekkelig utredet og avveid.
I denne sak foreligger både i søknaden til kommunen og i saksfremstillingen, vurderinger
av en rekke interesser. Det fremkommer at forsvarets fremtidige bruk av området til øving
foreløpig er uavklart og kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfold må forbedres før
en søknad etter Akvakulturloven, mht konsesjon for anlegget. Dette innebærer at flere
avklaringer ligger lenger frem i tid.
Det fremkommer av saksutredningen at "Kommunen skal behandle søknaden etter planog bygningsloven § 19-2. Utfall av saken kan være at det gis dispensasjon eller at
søknaden avslås. Det kan også bli stilt krav om at søknaden skal vurderes som en del av
ny kommuneplan for Randaberg, som forventes ferdig vedtatt i 2018."
Rogaland fylkeskommune mener som hovedprinsipp at det bør utøves varsomhet ved
bruk av dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. For å sikre saken best mulig
opplyst og vurdert i forhold til omkringliggende arealer og ulike bruker interesser, anbefaler
vi at det stilles krav om at søknaden vurderes som en del av ny kommuneplan for
Randaberg.
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Uansett om det gis dispensasjonen eller om saken vurderes avklart i kommuneplanen, så
er det viktig at også oppankringsarealene til anlegget reguleres inn i arealet som avsettes.
Ved vurdering av søknaden må kommunen foreta en vurdering etter Naturmangfoldlovens
§§ 7-12.

Med hilsen

Vegard Næss
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Ingvild Vikse Johansen
rådgiver

Randaberg kommune
post@randaberg.kommune.no
2. mai 2016

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet: Søknad fra Bremnes Seashore AS
om dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av nytt
akvakulturanlegg ved Alstein, Håsteinsfjorden
Naturvernforbundet i Rogaland mener at søknaden må avslåes av følgende grunner:
Nærhet til vernede områder
Det planlagte anlegget vil ifølge søknaden bli lagt mindre enn 400 meter fra Alstein landskapsvernområde.
Arealet på anlegget er særdeles omfattende og større enn selve øyen, og vil fremstå som svært dominerende
tett inntil det vernede landskapsområdet. Alstein ligger dessuten midt i et eldorado for sjøfugl. Hekkende
sjøfugl vil bli forstyrret av aktivitet ved anlegget, og selv om Alstein ikke er vernet primært for fuglelivet sin del,
er en del av den spesielle botanikken ved øyen er såkalt fuglegjødslet vegetasjon, som bare forekommer på
små areal langs kysten. Ved etablering av det planlagte anlegget vil enkelte sky fuglearter trekke bort fra øyen,
og denne vegetasjonstypen etter hvert forsvinne. Det er sannsynlig at Alstein blir benyttet som hekkeplass for
toppskarv, og med toppskarven følger vandrefalk og havørn som også er etablert i området de siste 10 årene.
Både skarv, vandrefalk og havørn er ekstremt sky fugler, og menneskelig aktivitet så nært som 3-400 meter vil
være nok til å få skarven til å skygge unna Alstein som potensiell hekkeplass. Her er det viktig å tenke på det
ikke bare er én fugleart som blir forstyrret, men et helt økosystem.
Det bør også nevnes at anlegget er planlagt ca. 800 meter fra grensen til fuglefredningsområdet Heglane og
Eime i Kvitsøy kommune, og et digert akvakulturanlegg og den menneskelige aktiviteten det medfører vil
kunne påvirke atferden til sjøfugl tilknyttet dette verneområdet. På holmene i verneområdet hekker større
måkearter og toppskarv, men det finnes også en del hekkende teist, grågås og ærfugl. Under trekk og
overvintring benyttes hele området av dykkender, skarv, alker og lom. Naturvernforbundet mener at føre-varprinsippet bør anvendes dersom det hersker tvil om hvorvidt et akvakulturanlegg kan ha negativ påvirkning på
fuglelivet i Heglane og Eime.
Økt lusepress og rømming
Naturvernforbundet mener at det på prinsipielt grunnlag ikke skal etableres nye akvakulturanlegg i åpne nøter
i Norge før lakselus-problemet er under kontroll. Det hevdes fra Rådmannen i Randaberg Kommune at «det er
positivt dersom lokaliteten vil føre til at produksjon kan flyttes ut fra indre kystområder der utslipp av
næringsstoffer fører til større miljøproblemer». Etter hvordan Naturvernforbundet forstår søknaden kan vi
ikke se at det er grunnlag for å hevde at en etablering av denne nye lokaliteten vil føre til mindre produksjon
ved lokaliteter i indre kystområder, ettersom både myndigheter og bransjen selv har et uttalt mål om vekst.
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Dette anlegget kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, dagens anlegg. Dette betyr mer oppdrettslaks og et økt
lusepress på villaks og sjøørret i området.
Samtidig er Alstein et værhardt område, noe som vil øke sjansen for skader på anlegget og påfølgende
rømming. Vi vil få mer ekstremvær og kraftigere stormer i tiden som kommer, og vi har de siste årene sett
flere eksempler på oppdrettsanlegg som har kollapset i kraftige stormer, noe som igjen har ført til rømming av
store mengder fisk. Selv om det i søknaden beskrives at det nye anlegget vil tåle mer enn andre anlegg, vil
faren for skader på anlegget, med rømming som konsekvens, likevel være stor i et så værhardt område som
Alstein.
Sjøørret og villaks
Den planlagte plasseringen er spesielt dårlig med tanke på de store og foreløpige livskraftige bestandene av
sjøørret langs den nordlige delen av Jærstrendene. Sjøørreten i Rogaland er spesielt hardt rammet av Ius fra
oppdrettsanlegg i Ryfylke. I tillegg ligger anlegget sannsynligvis midt i hovedruten for utvandring av laksesmolt
fra lakseførende vassdrag i Ryfylke, som Årdalselva og Dirdalselva, lusesmitte til de sårbare smoltene vil kunne
ytterligere stor skade på allerede utsatte laksestammer i Rogaland.
Konklusjon
Naturvernforbundet i Rogaland mener på bakgrunn av de ovenfor nevnte grunner at det ikke bør gis
dispensasjon fra kommunalplanen. Samtidig synes vi det er snodig at det søkes om å drive
menneskematproduksjon så nær hovedutslippstunnelen fra Sentralrenseanlegg Nord-Jæren.

På vegne av Naturvernforbundet i Rogaland:

Hallgeir H. Langeland

Erik Thoring

Styreleder

Daglig leder
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Uttale til Søknad dispensasjon for etablering av akvakulturanlegg ved Alstein,
Håsteinsfjorden
Viser til mottatt henvendelse datert 17.3.2016. Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for etablering av nytt akvakulturanlegg ved Alstein.
Anlegget vil få en ytterkant på 450 x 270 meter. Ytterkantene er oppgitt å bli markert med 24 gule
plast flottører med synkront blinkende lys, radar reflektorer og AIS (automatisk
identifikasjonssystem). Det søkes om maksimal tillatt biomasse på 6240 tonn.
Planområdet
Omsøkt område ligger like utenfor Alstein. Alstein er et ingrepsfritt område kategori 2 og 3 og er
registrert som aktuelt hekkeområde for terner og svartbak. I et belte rundt øya er det registrert
stortareforekomst, vurdert som svært viktig. Det er videre registret skjellsandforekomst rundt
Alstein, vurdert som viktig.
Omsøkt tiltak ligger i et område med mye trafikk og mange interesser. Hovedleden FeisteinsleiaSkudefjorden går på østsiden av Alstein, mens det går bi-leder nord og sør for øyen. Omsøkt
lokalitet ligger 4,8 km fra nærmeste matfiskeanlegg. Det er registrert gytefelt for torsk nordøst for
området, og det er tråle- og snurrevadfelt rett i utkanten. Området ligger ca. 2,5 km fra nasjonal
laksefjord. Det er et fuglelivsfredningsområde (1,5 km) samt registrert rekefelt vest for omsøkt
lokalitet.
Det mangler kartlegging av marint biologisk mangfold (sårbare arter og habitater) i dypområdene
under og rundt planlagt anlegg.
Landskapsvern
Alstein er vernet som del av Jærstrendene landskapsvernområde (på land) og inngår i storskalaøyriket fra øst og sør for Kvitsøy og videre mot sør til Håstein, Rott og Kjør. Området er i sjelden
grad fri for anlegg og inngrep. Dette regnes som svært viktig friluftsområde i sjø. I slike områder
må det vises aktsomhet i forhold til å forstyrre landskapsvirkningen. Fylkesmannen mener at et
anlegg som omsøkt vil ha vesentlig innvirkning på landskapsopplevelsen for området. Vi ser også
potensial for negativ innvirkning på mer lokal båtferdsel i området.

Fuglelivsfredning
Det er fuglelivsfredningsområde 1,5 km mot vest, og svært viktige fuglefredningsområder langs
Randaberg i øst. Dette er, samlet sett, et svært viktig område for trekkende, overvintrende og
fødesøkende fugl. Vi ser at omsøkt tiltak, potensielt kan virke forstyrrende for disse funksjonene for
sjøfugl.
Teknologi og lokaliteter
Fylkesmannen er kjent med at det, siden 2013, er gitt tillatelse til om lag fire nye akvakulturanlegg
på tilsvarende eksponerte lokaliteter i Boknafjorden som ennå ikke er etablert i dag. Selskapet
Bremnes Seashore AS fikk en slik tillatelse i 2013 for lokaliteten Brennevinsgrunnen i Finnøy
kommune. Vi har fått tilbakemelding om at lokalitetene ikke kan benyttes ennå på grunn av
usikkerhet omkring hvilke teknologiske løsningene som er nødvendig for å drive oppdrett i så
eksponerte sjøområder.
Utslippsledning
Fylkesmannen vil informere om at IVAR har en utslippsledning som munner ut øst for omsøkt
anlegg. Den ligger ca. 1,6 km fra land. Dette er et av Norges største kommunaltekniske anlegg. De
fikk utslippstillatelse i 2013 til 400.000 personekvivalent (PE).
Forholdet til kommuneplan
Randaberg kommune har akkurat startet opp arbeidet med å revidere kommuneplanen.
Fylkesmannen mener at kommunen må bruke denne prosessen til å vurder om det er ønskelig med
akvakulturanlegg innenfor kommunen. Anlegget det søkes om er et stort tiltak som vil beslaglegge
relativt store arealer. I tillegg til området som fysisk avsettes, vil tiltaket ha et større
influensområde.
Oppsummering
Omsøkt lokalitet ligger svært eksponert og med mange interesser i nærheten. Fylkesmannen ser
flere potensielle konflikter med områdene rundt. Det grenser mot det tilnærma inngrepsfrie øyriket
mot vest og sør, herunder store sjøfugl-interesser, og utgjør et svært viktig friluftsområde i sjø. Vi
ser videre at strømningsforholdene kan gi påvirkning fra anlegget på skjellsanden utenfor Alstein.
Det kan også oppstå konflikt mellom rekefeltet i vest og eventuelle avlusningsmidler som benyttes i
oppdrettsanlegget. Vi er videre kjent med at det foreligger ubrukte tillatelser til tilsvarende anlegg.
På bakgrunn av det overstående vil Fylkesmannen fraråde at det gis dispensasjon for
akvakulturanlegg som omsøkt.
Med hilsen
Tonje K. Doolan
rådgiver

Morten Sageidet
plankoordinator

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
Saksbehandler: Tonje Kvammen Doolan
Saksbehandler telefon: 51568756
E-post: fmrotkd@fylkesmannen.no
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