
MERKNADER I 2016 TIL OPPSTARTSVARSEL FOR EKRENE VEST 
 
Offentlege: 
NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, 11.03.2016 
NVE viser til at det i aktsemdkart for snøskred er ein mindre del av planområdet som er 
definert som potensielt fareområde for snøskred. Det inneber at i første omgang må det 
gjerast ein nærare vurdering av skredfaren i samband med områdereguleringa eller ved 
seinare detaljregulering. For det skal det takast i bruk tilstrekkeleg fagleg kompetanse og 
skredfarebuderinga må underleggjast kontroll av sidemann eller uavhenging part. Eventuell 
fareområde må visast i planen som omsynssone og ha føresegner som sikrar akseptabel 
tryggleik før utbygging kan finna stad. 
 
Då små skrentar/bratte skråningar ikkje er fanga opp på aktsemdskarta må ein vurdera om 
det er fleire slike område som kan vera skredfarlege. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Det er lagt inn eit bestemmelsesområde i plankartet som viser kva areal som skal nærmare 
utgreiast i detaljplanlegginga for skredfare. 
***   ***   *** 
 
Mattilsynet, avd. Haugalandet 14.03.2016 
Mattilsynet har ikkje kommentarar til varselet med unntak for at ein må sjå på planlegging for 
drikevassforsyning til nye bustader med heimel i Drikkevannsforskriften. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Plankartet viser areal for framtidige traséar for vass- og avlaupsleidningar og planomtalen 
viser moglege anlegg innanfor planområdet. Det blir lagt opp til offentleg vatn- og 
avlaupsanlegg. 
***   ***   *** 
 
Fylkesmannen i Hordland, 17.03.2016 
Fylkesmannen minner om at dei statlege retningslinene skal leggjast til grunn ved 
planlegging etter pbl § 6-2 andre ledd. Dei føreset at kommunen gjer ei vurdering av om 
planarbeidet er i samsvar med overordna plan. Dei minner særskilt om at planlegginga skal 
ta omsyn tema som gjeld ROS-analyse, barn og unge sine interesse, folkehelse, støy, 
naturmangfald og medverknad. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Omtalte forhold er vurderte i planarbeidet og omtala i planomtalen 
***   ***   *** 
 
Haugaland Kraft, 18.03.2016 
Haugaland Kraft har lagt ved to kart over deira nettanlegg i området og dei føreset at deira 
eksisterande anlegg blir teke omsyn til i planarbeidet. Det gjerast særskilt merksam på deira 
22 kV luftleidning som er i austre del av planområdet. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Kablar og liner tilhøyrande Haugaland Kraft er omtalte i planomtalen og der det er aktuelt er 
det vist faresone for høgspentanlegg i kartet. Mesteparten av luftlina ligg utanfor planområdet 
og er omtala meir i detaljreguleringa for Fv. 47 Fagerheim-Ekrene. 
***   ***   *** 
 
Statens vegvesen, 06.04.2016 
Statens vegvesen viser til pågåande planarbeid for Fv. 47 Fagerheim-Ekrene som går 
parallelt og at det er viktig at dei to planprosessane blir samordna. 



 
Kommentar frå kommunen: 
Detaljreguleringa for Fv. 47 er godkjent og teke omsyn til i planarbeidet, slik at planane er 
heilt samordna. 
***   ***   *** 
 
Hordaland fylkeskommune, regionalavdelinga, 26.04.2016 
Fylkeskommunen viser til den regionale planen for areal og transport på Haugalandet og at 
det er store arealreserver til næring og bustad i regionen. Dei legg til grunn at Ekrene Vest er 
i tråd med planen og ligg inne for utbygging i fase 3. Det blir vist til at kommunen bør 
prioritera bustadområde nær Sveio sentrum først og dei minner om at kommunen skal leggja 
vekt på areal- og transportplanlegging. 
 
Dei stiller krav om arkeologisk undersøking av delar av traséen der gang- og sykkelvegen 
kjem, men viser til at området som her er føremål for planlegging allereie er undersøkt utan 
funn. 
 
Dei viser til at det er positivt at kommunen regulerer inn gang- og sykkelveg langs Fv. 541 og 
at det er viktig å samtidig regulera inn utbetringar langs vegen då denne er definert som 
farleg skuleveg. Finansiering får ein koma attende med seinare. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Sveio sentrum er prioritert og det ligg fleire godkjente detaljreguleringar som kan byggjast ut i 
sentrum, men det er liten aktivitet der og det tek lang tid for utbygging av desse. Det er viktig 
av dette ikkje hindrar framtidig aktivitet i området rundt Rophus som er kommunen sin andre 
og siste tettstad. 
***   ***   *** 
 
Private:  
Kåre Birger Bjelland, 01.04.2016 
Bjelland gjer merksam på at planen vil påverka garden hans og gardsdrifta sterkt. Han viser 
til at ein må leggja til rette for at drifta av garden ikkje får ulemper i framtida. Resterande del 
av merknaden omhandlar gang- og sykkelvegen som er omtala i vedlegg. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Bjelland sin eigedom ligg i nordaustre del av planområdet. Noko utbyggingsareal er vist på 
eigedomen, i tillegg til delar av ny Rophusveg og koplinga til Fv. 541. Areala lengst nord i 
planområdet er sett av til landbruksareal i planen, og areala utanfor planområdet blir 
liggjande som LNF-område. Sjølve gardstunet og direkte omkringliggjande landbruksareal er 
ikkje påverka av denne planen. Utgangspunktet er at det er grunneigar sjølv som 
detaljregulerer sin eigedom innanfor rammene til områdereguleringa.  
 
Hilde og Audun Lønning, 03.04.2016 
Lønning viser til ønskje om plassering av ny barnehagetomt. Dei grunngjev plasseringa med 
at tomta bør liggja i umiddelbar nærleik til framtidig planlagt toplanskryss, ny Fv. 541 og ny 
Rophusveg. Tomten dei viser til har gode lysforhold og god plassering for barnehagetomt og 
ligg nært opp mot Fv. 47. 
 
Lønning viser vidare til at dei ønskjer at område på 73/1 nord for Fv. 541, vest for Fv. 47 skal 
brukast til bustadområde. 
 
Dei viser vidare til at dei ikkje ønskjer meir bustadbygging før ny Rophusveg er utbygd. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Plassering av barnehagetomt er vurdert å best liggja med nærleik til trafikksystemet og dei 



framtidige vegløysingane. Då koplinga mellom Fv. 541 og ny Rophusveg kjem andre plassar 
enn der dei opphavleg var tenkt plassert i kommuneplanen har det vore naturleg å vurdera 
ny plassering av barnehagetomt der det vil vera kortast avstand for Fv. 541 og Fv. 47 inn i 
området, slik at ein unngår mykje trafikk til og frå barnehagen gjennom dei framtidige nye 
bustadområda. Arealet Lønning viser til for barnehagetomt er ikkje føremål for planlegging då 
det ligg utanfor plangrensa og inngår i godkjent detaljregulering for Fv. 47 Fagerheim-
Ekrene. 
 
Vist plassering av nytt bustadområde ligg òg utanfor planområdet, i det område som er 
omfatta av detaljreguleringa for Fv. 47. Lønning har likevel fått arealføremål på eiga eigedom 
inn i planen. 
***   ***   *** 
 
Anne Grethe og Åge Miljeteig, 03.04.2016 
Miljeteig viser til tidlegare innsendte merknader om ny Rophusveg og dei viser til at dei ikkje 
godtar ny utbygging som belastar den gamle Rophusvegen. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Kommunen har oppretthalde praksisen om å ikkje godkjenna nye tiltak som inneber auka 
trafikk på eksisterande Rophusveg, med mindre det har vore i samsvar med gjeldande 
reguleringsplanar for området. 
***   ***   *** 
 
Jan Ekrene, 03.04.2016 
Ekrene viser til at han ønskjer at området som ligg sør for den planlagde nye Rophusvegen 
skal vera LNF-område og ikkje regulerast til bustadfelt. Det kan vera mogleg med spreidd 
utbygging. Den noverande Rophusvegen er ein gamal gardsveg som går igjennom hans 
eigedom og han vil ikkje selja areal for å utvida vegen. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Areala der gardstun og landbruksareal ligg er vist i planen med landbruksføremål. Det er 
ikkje opna for spreidd utbygging på dyrka mark.  
***   ***   *** 
 
Steinar Ervesvåg, 08.04.2016 
Ervesvåg stiller spørsmål til kvifor kommunen ikkje har hatt førehandsmøte med 
grunneigarane om kva synspunkt og innspel dei har, og han lurer på om kvar enkelt 
grunneigar må offentleggjera sine kommentarar til planen. Han har vidare forventingar om at 
kommunen tek kontakt med grunneigar dersom det er konkrete planar på private eigedomar. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Plan- og bygningslova heimlar retten til medverknad i planprosessane (jf. pbl § 5-1). Det er 
ikkje berre naboar, men òg offentlege styresmakter, fagkyndige i kommunen og 
interessegrupper som skal ha moglegheita til å koma med innspel og merknader til ein 
planprosess, og dei har òg rett til å sjå andre sine innspel. Eit planarbeid er ein open prosess 
som skal vera føreseieleg og mogleg å vurdera og kommentera på eit heilskapleg nivå. Det 
er eit kommunalt ansvar å synleggjera all aktivitet i ein planprosess. Er ikkje prosessane 
opne og tilgjengelege kan kommunen gjera sakshandsamingsfeil. Kommunen ber difor alltid 
om skriftlege innspel til reguleringsplanane. Desse blir så tilgjengeleggjorde etter 
offentleglova. Alle grunneigarar har vore inviterte til møte om planarbeidet og dei har hatt 
høve ved tre ulike oppstartsvarslingar om å koma med innspel og merknader til planarbeidet. 
***   ***   *** 
 
Rophus Velforening, 22.04.2016 
Velforeningen viser til at ein ny veg inn til Rophus må ha full breidde for at store køyretøy 



skal kunna møtast og det må vera eigen gang- og sykkelveg som er godt opplyst. 
 
Velforeningen støtter at Skult ikkje er vist med arealføremål i kommuneplanen og har innspel 
om turområde med regulert tilgang frå byggjefeltet via gjerdeklyver eller grind.  
 
Det bør vera ein grusa tursti frå vest ut på Fv. 541, som kan fungera som ein snarveg. Ein 
bør utgreia om det kan søkjast midlar til dette føremålet. 
 
Området B_43 bør ikkje berre regulerast til bustadføremål men òg til næringsføremål som 
mellom anna daglegvarebutikk. 
 
Dei ønskjer rekkjefølgjekrav om detaljregulering for framtidig bygging. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Ny Rophusveg vil ha 6 m. breidde, som vil vera tilstrekkeleg for møte mellom store køyretøy. 
Det er lagt inn i plankartet at det skal sikrast gangveg/turveg mellom byggjefelta. Ut i 
friluftsområde er det ikkje regulerte turvegar, men der kan eksisterande stier brukast. Det er 
lagt opp til at ny Rophusveg vil gå så langt nord i planområdet frå Rophusfeltet til Fv. 541 der 
det samtidig skal etablerast einsidig fortau, at det ikkje bør vera behov for eigen grusa 
gangveg. Fortauet vil fungera som tilkomst for mjuke trafikantar ut til fylkesvegen og mot 
skulen. Det er ikkje lagt opp til næringsføremål i planområdet då Ekrene næringspark ligg rett 
over Fv. 47 med føremål for mellom anna forretning. Med framtidig ny fylkesveg frå 
Haugesund og toplanskryss med trygg overgang for mjuke trafikantar vil dei mjuke 
trafikantane vera godt sikra. 
***   ***   *** 
 
Steinar Ervesvåg, 29.04.2016 
Ervesvåg viser til at vegen over eigedomane gnr. 72 bnr. 3 og gnr. 71 bnr. 4 (Slettevegen) er 
ein privat veg. Han har ikkje ønskje om at det blir planlagt gang- og sykkelveg over sin 
eigedom. 
 
Kommentar frå kommunen: 
Med ny Rophusveg så langt nord i planområdet som det no er vist vil det ikkje vera behov for 
eigen gang- og sykkelveg på landbrukseigedomen. 
***   ***   *** 
 
 


