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Oppstart av planarbeid ble varslet 11.03.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev og lokale aviser. I det følgende oppsummeres 

innspillene som har kommet inn. Der innspillet gjelder både gang og sykkelveg langs fv. 541 og områdeplanen er bare innspillet som går 

på områdeplanen tatt med.  

Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Hordaland 

fylkeskommune, 

regionalavdelinga 

26.04.16 

Hordaland fylkeskommune legger til grunn at Ekrene Vest er inne for 

utbygging i fase 3. Når Ekrene er definert som fase 3 betyr det at 

området ikke vil bli prioritert først, heller ikke når det kommer til 

utbygging av infrastruktur. Kommunen bør prioritere boligområder nær 

Sveio sentrum først i tråde med den regionale planen.  

Når planen var til oppstart første gang ble det gjennomført 

arkeologiske registrering i det meste av det arealet som nå blir omfatta 

av områdereguleringa. Innenfor områdene ble det ikke påvist 

automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminner. 

Undersøkelsesplikta til disse arealene er utført.  

Utvidelsen som er varslet i 2016 det nødvendig å ta en arkeologisk 

registrering for å avgjøre om tiltaket kommer i konflikt med hittil ikke 

registrert kulturminne.  

Hordaland fylkeskommune ber om at planarbeidet legger særlig vekt på 

areal- og transport og kulturminne.  

 

 

Utvidelsen i 2016 gjaldt gang og 

sykkelveg langs fv. 541.  

Planarbeidet er delt i to. Regulering av 

gang- og sykkelveg langs fv. 541 

sluttføres egen reguleringsplan.  

Det at området ligger i utbyggingsfase 

3 er tatt til etterretning og omtalt i 

planbeskrivelsen.  
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Hordaland 

fylkeskommune, 

kommunal- og 

samfunnsavdelinga 

17.03.16 

Fylkesmannen legger til grunn at kommunen gjør en vurdering av om 

planarbeidet er i samsvar med overordnet plan. Fylkesmannen ser ikke 

at planforslaget er i strid med nasjonale føringer for arealpolitikken. 

ROS-analyse - Pbl§4-3 setter krav om utarbeidelse av ROS-analyse i 

alle plansaker, samt krav til håndtering av risiko. ROS-analysen skal 

vise risiko og sårbarhet som har innvirkning på spørsmålet om arealet 

er egnet til utbygging, og eventuelle endringer i slike forhold som følge 

av planlagt utbygging.  

TEK10 definerer hva som er akseptabel risiko for flom og skred. 

Akseptkriteriene må være minst like strenge som for flom og skred. 

Alle risikoforhold skal merkes på plankartet med hensynssone. Krav til 

risikoreduserende tiltak skal gå frem av planbestemmelsene.  

Barn og unge - Kommunen skal organisere planprosessen slik at ulike 

grupper av barn og unge får mulighet til å delta og slik at synspunkt 

som gjelder barn kommer frem og blir en del av prosessen. Barn skal 

ha areal i nærmiljøet der de kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø. For å få det til må en ha tilstrekkelig store areal som egner 

seg for lek og opphold og som gir mulighet for ulike typer lek på ulike 

årstider. Arealene må videre kunne brukes av ulike aldergrupper og gi 

mulighet for samhandling mellom barn, unge og voksne. Areal og 

anlegg som skal brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. Der en tar i bruk areal som er satt 

av til fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet for lek skal det 

skaffes fullverdig erstatningsareal.  

Merknaden er tatt til etterretning.  

 

Det er utarbeidet egen ROS-analyse for 

områdeplanen. Skredsone er vist som 

bestemmelsesområde på plankartet 

med tilhørende planbestemmelser. 

 

 

 

 

Planområdet omfatter i liten grad 

områder for fri lek og medfører ikke 

omdisponering av regulerte 

lekeområder. Innenfor planområdet er 

det satt av arealer til lekeplasser i 

samsvar med kommuneplanens 

bestemmelser. 
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Folkehelse - Alle planer skal fremme befolkningen sin helse og 

motvirke sosiale helseforskjeller. Planleggingen skal være 

helsefrembringende gjennom å fremme faktorer som styrker helsa og 

livskvaliteten og som bidrar til å verne mot negative faktorer. Et sentralt 

element i folkehelsesatsingen er å sikre barn og unge gode 

oppvekstvilkår.  

Støy - Retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i 

arealplanlegging skal legges til grunn for kommunen sin planlegging 

Naturmangfold - Vi minner om at de konsekvensene reguleringsplanen 

har for endra arealbruk skal vurderes i forhold til naturmangfoldet, og 

at dette må komme tydelig fram i planarbeidet.  

Medvirkning - Kommunen har et særlig ansvar for å sikre at barn og 

unge og andre som trenger spesiell tilrettelegging får delta i 

planarbeidet.  

Stor arealer er satt av til lek og 

naturområder. Dette vil muliggjøre buk 

av store områder innenfor planen til 

lek, uteopphold og nærfriluftsområder 

 

Forholdet skal vurderes videre ved 

detaljregulering av delområder 

Forholdet er vurdert i egen rapport 

 

Tatt til etterretning 

Hordaland 

fylkeskommune, 

kultur og 

idrettsavdelinga 

23.04.16 

I forbindelse med at planarbeidet var startet opp første gang ble det i 

regi av Fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune gjennomført 

arkeologisk registrering i det meste av de arealene som nå blir omfatta 

av områderegleringen. Innenfor planavgrensningen fra 2012 ble det 

ikke påvist automatisk freda kulturminner eller andre verneverdige 

kulturminner, og i forhold til lova av 9 juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner §9 er undersøkelsesplikta knyttet til disse arealene utført.  

Tatt til etterretning 
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Statens vegvesen 

06.04.16 

Planarbeid for utbedring av fv. 47 er et prosjekt i Haugalandspakken. 

Deler av disse planene vil gå inn i/over plangrensa i områdeplanen og 

det er viktig at dette blir samordna 

Plangrense til områdeplanen følger 

formålsgrense for annet vegareal langs 

fv. 541, og plangrense langs lokalveg 

til fv. 541. Unntaket er byggeområdet 

B3 og kryssområder. Bygge- og 

anleggsområder for fv. 541 er tatt inn i 

områdeplanen.  

NVE 

14.04.16 

I aktsomhetskart for snøskred, jf NVE Atlas, er en mindre del av 

planområdet definert som potensielt fareområde for snøskred. Det 

betyr i første omgang at det må gjørs en nærmere vurdering av 

skredfaren i forbindelse med dette planarbeidet eller ved senere 

detaljreguleringsplanarbeid. Dersom en velger å kartlegge skredfaren 

nå må det til arbeidet benyttes tilstrekkelig faglig kompetanse, og 

skredfarevurderingen må underlegges kontroll av sidemann eller 

uavhengig part. Dersom skredfaren er reell må det defineres 

faresonegrenser i samsvar med sikkerhetskravene i TEK10. Evt 

fareområde må innarbeidet i planen, dvs vise hensynssone og ha 

tilhørende bestemmelser som sikrer akseptabel trygghet før utbygging.  

Dersom karlegging av reel fare blir utsatt til neste plannivå kan 

aktsomhetsområdet benyttes til å avgrense en hensynssone i 

plankartet. En må da enten styre utbyggingen bort fra areal som ikke er 

vurdert som trygge eller en må knytte bestemmelser til hensynssona 

Det er eget bestemmelsesområde i 

planen vedrørende skredfare med krav 

om ytterligere undersøkelser i 

forbindelse med utarbeidelse av 

detaljreguleringsplan 



 
OMRÅDEPLAN FOR EKRENE VEST – MERKNADER OPPSTART 6/12 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

hvor det blir satt krav om nærmere vurdering av skredfaren når 

området skal detaljreguleres.  

Vi gjør oppmerksom på at aktsomhetskarta ikke fanger opp små 

skrenter/bratte skråninger (dvs mindre utløsningsområde) med mindre 

høydeforskjell enn 20m. I noen tilfeller kan også skråninger mellom 20 

og 50m falle utenfor. I planarbeidet bør en derfor vurdere om det er 

flere slike småskrenter/bratte områder som kan være skredfarlige.  

Mattilsynet  

14.03.16 

En må se på planlegging for drikkevannsforsyning til nye boliger med 

hjemmel i drikkevannsforskriften 

Tatt til etterretning 

Haugaland Kraft 

18.03.16 

Vi gjør spesielt oppmerksom på vår 22kV luftledning som er i østre del 

av planområdet.  

Avhengig av planlagt utbygging i området og videre behov for nytt 

effektuttak, kan det være aktuelt med en eller flere ny(e) 

nettstasjon(er)/trafokiosk(er) og nye høyspente jordkabler innenfor 

planområdet. Vi vil kunne uttale oss om dette og øvrige nye 

strømforsyningsanlegg til området når konkrete planer foreligger.  

En luftledning med mindre spenning 

enn 22kV berører område B3. Ved 

detaljregulering av B3 vil det bli sett 

nærmere på om luftledningen bør 

legges om, men i planforslaget for 

områdeplanen er den vist som 

fareområde. Behov for eventuelle 

trafoer må sees på i sammenheng med 

detaljregulering av områdene.  
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Sveio brannvesen 

v/Tore Johann 

Enerstvedt 

14.03.16 

I områder hvor brannvesenet ikke kan medbringe tilstrekkelig vann til 

slokking, må det være trykkvann eller åpen vannkilde. Tilstrekkelig 

mengde slokkevann må være lett tilgjengelig uavhengig av årstiden. 

Følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning utendørs.  

1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50m fra inngangen til 

hovedangrepsvei 

2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle 

deler av byggverket dekkes 

3. Slokkevannskapasitet må være: 

 a. minst 20l/s i småhusbebyggelse 

 b. minst 50l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

Det er i planbeskrivelsen angitt hvilke 

høyder ny bebyggelse kan oppføres på 

for å få tilstrekkelig slukkevanns-

kapasitet. Det er i planbestemmelsene 

stilt krav om at forholdt skal avklares i 

forbindelse med detaljregulerings-

planer for de enkelte byggeområdene. 

Sveio kommune, 

kulturavdelinga 

30.03.16 

Deler av området ble ikke kartlagt i forbindelse med 

kulturminneregistreringa i 2012-14. Det kan derfor være verdifulle 

kulturminner som ikke er registrert. Steingjerder og andre 

kulturlandskapselementer bør så langt råd er bevares.  

Det er ikke registrert/kartlagt turstier og nærstier i området, men 

utmarksområdet som områdeplanen omfatter er et naturlig turområde 

for innbyggerne på Rophus/Ekrene. I forbindelse med videre utbygging 

er det viktig at det blir lagt til rette for turstier/nærstier med direkte 

tilkomst fra boligfeltene og disse bør ta utgangspunkt i siter som alt er 

i bruk.  

Hordaland fylkeskommune sin  

arkeologiske registrering påviste ikke 

automatisk freda kulturminne eller 

andre verneverdige kulturminner. 

Det er flere turstier i tilknytning til 

Skult. Det er vist naturområde på Skult 

og høydedragene i nord-øst, og det er 

satt krav i planbestemmelsene om at 

det skal legges til rette for tilkomst til 

disse områdene fra delfeltene.  
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Vikse skule FAU 

19.04.16 

Flere FAU styrer ved Vikse har vært opptatt av å bedre sikkerheten 

langs Gullvegen som skolevei. Sveio kommune er godt kjent med 

utfordringene med dette i forbindelse med krav om skolebuss selv til 

elever som bor bare noen hundre meter fra skolen.  

FAU stiller seg derfor svært positive til reguleringsplanene for området 

Ekrene vest, som og ser ut til å innbefatte forbedring av veien fra 

Ekrene industrifelt, Rophus og helt til avkjøringen fra Gullvegen til 

Straumen 

FAU stiller spørsmål ved tidsperspektivet rundt planene for tryggere 

skolevei. Et Ekrene Vest vil gi flere hus og skoleelever, men allerede nå 

ser vi konturene av at Vikse skole kommer til å bli for liten bare ved 

nybyggingen som skjer på dagens Ekrene byggefelt. Gullveien bør 

derfor prioriteres raskest mulig.  

Smørsund vel har informert FAU om velvillige grunneiere som har 

tilbudt grunn i bytte mot tryggere skolevei. Det er også spilt inn forslag 

undertegnet Rophus Velforening om en mulig turvei som kan trygge 

Gullvegen.  

Sveio kommune bør se på hvilke muligheter som ligger tilgjengelig for 

å bedre situasjonen snarere enn arbeidet med områdeplanen normalt 

vil gi rom for.  

Planarbeidet er delt i to. Det utarbeides 

egen detaljreguleringsplan for GS-veg 

langs fv. 47. Merknaden gjelder 

hovedsakelig gang og sykkelvegen til 

Vikse skule.  

Det er i planbestemmelsene satt krav 

om at kapasiteten på Vikse skule må 

vurderes ved detaljreguleringsplaner.  

Innenfor planområdet legges det opp til 

fortau langs ny Rophusveg for å sikre 

trygg skoleveg.  
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

Kåre Birger Bjelland 

(eier av gnr/bnr 

71/4) 

01.04.16 

Beitearealene som gården har ligger i stor grad på sørsiden av 

Slettevegen og den skal inngjerdes må det etableres nødvendig 

underganger slik at både storfe og sau kan uhindret passere veien. I 

tillegg må det etableres nødvendige innkjøringer/grinder slik at en kan 

komme til med traktor til de enkelte parseller. Dette må avtales.  

Ettersom undergangen er midlertidig er 

de ikke vist på plankartet. Alternativt 

kan den vises som 

bestemmelsesområde. Avklares i 

høringsperioden. 

Steinar Ervesvåg 

08.04.16/29.04.16 

Det blir stilt spørsmål ved at Sveio kommune ikke har gjennomført 

formøte før oppstart av planarbeidet, og at kommunen bør ta kontakt 

med grunneierne hvis de har konkrete planer for eiendommen.  

Det er ikke ønske om at det planlegges gang- og sykkelsti over privat 

eiendom Slettene.  

Det er avhold møter med grunneierne i 

området der bla. trasé for gang- og 

sykkelveg over eiendommen ble 

drøftet. I planforslaget er det regulert 

kjøreveg med fortau over søndre del av 

eiendommen. Vegen ligger langt unna 

bebyggelsen på eiendommen. 

Hilde og Audun 

Lønning 

06.04.16 

Det er ønske om en barnehagetomt. Tomten bør ligge i umiddelbar 

nærhet til fremtidig planlagt toplanskryss, ny avkjørsel til fv. 541 og ny 

vei til boligfelt i området (ny vei til Rophus). Dette for at foreldre ikke 

skal måtte kjøre omvei for å komme til barnehagen. Tomten som er vist 

på vedlagt kart har både gode lysforhold og god beliggenhet for å 

kunne brukes til barnehage 

LNF-område på 73/1 nord til fylkesvei 541 vest for riksvei 47 ønsker vi 

skal brukes til bolig (vist på vedlagt kart).  

Vi ønsker ikke mer boligbygging før ny Rophusvei er godkjent og laget.  

Angitt plasseringen anses ikke å være 

ideell i forhold til støy fra ny fv. 541 og 

fra fv. 47. Det foreslås en annen 

plassering som tilfredsstiller både 

nærhet til boliger innenfor plan-

området, tilkomstveg, solforhold og 

støyforhold.  

Boligområdene vist i planen er områder 

som lar seg bebygge. Utforming og 
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

innhold skal fremgå av senere 

detaljreguleringsplan.  

Det er rekkefølgekrav om 

opparbeidelse av ny Rophusveg. 

Jan Ekrene 

03.04.16 

Området sør for planlagt ny Rophusveg vil jeg skal være LNF-område 

med mulighet for spredt bebyggelse. Den nåværende Rophusvegen er 

en gammel gårdsvei som går tvers gjennom min eiendom gnr/bnr 73/2 

og 72/7. Jeg er absolutt ikke villig til å selge areal for å utvide veien.  

Planen åpne for ulike typer bebyggelse. 

Det er satt krav om detaljregulering for 

de fleste områdene med unntak av 

BF1-BF6.  

Det er rekkefølgekrav om 

opparbeidelse av ny Rophusveg 

 

Anne Grethe og Åge 

Miljeteig 

03.04.16 

Vi står fortsatt på at ny Rophusveg må komme snarest. Vi godtar ingen 

ny bebyggelse som skal belastes på Gamle Rophusveg. 

Det er rekkefølgekrav om 

opparbeidelse av ny Rophusveg. 

Rophus velforening 

22.04.16 

En ny vei inn til Rophus må være på full bredde slik at både lastebilen 

fra SIM og skolebussen kan møtes uten å måtte rygge. Altså vanlig 

Ny Rophusveg er regulert med bredde 

på 6m, og med fortau ut til fv. 541.  
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar plankonsulent 

vegstandard. Det må tilrettelegges for egen sykkel og gangsti som må 

være godt opplyst helt ut til fylkesvegen.  

Skult er ikke regulert til i plantegningen. Dette støtter velforeningen og 

spiller det inn som et ønske om turområde med en regulert tilgang fra 

byggefeltet via gjerdeklyver eller grind.  

Området B43 V4 bør kunne inneholde en egen tursti på vestsiden 

lengst vest på kartet med en dreining i nordvestlig regning ut på fv. 

541. En gruset sti kan også fungere som en snarvei for sykkel, rullestol 

og barnevogn.  

Området (B43 på kartet) bør ikke bare reguleres til boligformål, men og 

på en slik måte at man har mulighet for eventuelt næringsvirksomhet 

(eksempelvis dagligvarer) 

- Rekkefølgekrav framtidig utbygging ref pbl §12-7 punkt 10. 

 

Skult er regulert til naturområde i 

planen med krav i planbestemmelsene 

om at naturområdene skal gis tilkomst 

fra lekeplasser og nye byggeområder.  

Planområdet omfatter ikke angitt areal.  

Næringsvirksomhet innenfor 

planområdet er i strid med 

kommuneplanen.  

Rekkefølgekrav er ivaretatt i 

planbestemmelsene.  
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Utvidelse av planområdet i forbindelse med vurdering av annen trasé for gang- os sykkelveg langs fv. 541 – varsel sendt 2018 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar 

Sveio Bondelag  Hovedsakelig gjelder merknaden gang og sykkelveg mot Vikse skole. 

Sveio Bondelag synes også at det er svært viktig å ta vare på de 

produktive landbruksarealene kommunen har i dag.  

Merknaden tas med videre i planarbeid 

for fv. 541. 

Hordaland Bondelag 

27.03.16 

I den nasjonale jordvernstrategien vil stortinget styrke jordvernet og 

minske nedbygging av dyrka mark. Hordaland Bondelag mener dyrka 

og dyrkbar mark bare må brukes til formål som tar sikte på 

jordbruksproduksjon.  

Merknaden tas med videre i planarbeid 

for fv. 541. 

Hordaland 

fylkeskommune, 

Regional-avdelinga 

09.05.18 

Hordaland fylkeskommune viser til at Regional plan for areal og 

transport på Haugalandet er vedtatt og at Ekrene er definert som et 

areal som bli bygget ut i fase 3.  

Regional plan for areal og transport er 

tatt med som faglig grunnlag i 

planarbeidet. Det at Ekrene ligger som 

areal som kan bli bygget ut i fase 3 er 

kommentert i planbeskrivelsen.  

 

Planarbeidet er delt i to der gang og sykkelveg til Vikse skole vil gå som en egen plan. Merknader vedrørende gang- og sykkelveg langs 

fv. 541 blir tatt med i det planarbeidet.  


