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Kommentarer til omregulering for GNR 73 BNR  1  med flere —Ekrene Vest

Undertegnede som eier av eiendom  71/4 sammen med Svein Erik Bjelland og Bodil Bjelland og der

eiendommen vår grenser til Fylkesvei 47 fra Torvhidleren i sør til eiendom 71/ 114 i nord. Grunnlaget for vår

tilbakemelding er den  informasjonen  som kommunen har sendt ut i brev av  05.09.2019 samt  møte vi hadde

med Sveio Kommune  15.10.19 og folkemøte Vikse Skole 15.10.19.

I  informasjonsmøte vi hadde med Sveio Kommune/ Cowi våren  2016  ble det utvidede reguleringsforslaget

presentert. Ipresentasjonen fra Cowi den gangen ble det generelt .ennomgått den utvidelsen planen hadde

fått, samt de direkte konsekvensene dette kunne få for gr.nr 71, br.nr 4.

-  Ropusvei legges med tilkopling Gullveien i sving ved Torvhidler, alt.  1  i Cowi sin vedlagte

planbeskrivelse  (  s.43)

- I  tillegg ble det beskrevet en mulig fremtidig kloakk pumpe stasjon på det laveste punktet sørvest av

Skårevatn

Når vi nå får kommunens endelig område planforslag til ennomlesning blir vi både overasket og skuffet

over at foreslått Rophusvei er flyttet og lagt midt .ennom gårdens utmarksbeite og deler dermed utmarks

beite i to parseller. Dette er for oss en veldig dårlig løsning og langt fra det i entes om i møte med kommunen

den gang. Vi har ikke på noe tidspunkt bedt om at vårt utmarksbeite skulle omreguleres fra LNF område til

boligformål. Når beite i tillegg blir delt i to vil dette komplisere og vanskelig gjøre en bærekraftig og god drift

av gården. Vi ber derfor kommunen endrer trasevalg fra alternativ  3  til alternativ  1/2. Når det gi elder

fremtidig barnehage BOP  1  er vi ikke klar for å avgi nødvendig tomteareal nå. Under forutsetning av at

kommunen på et noe senere tidspunkt skulle ha behov for nødvendig kloakkpumpe plassering, er vi ikke

uvillig til å avstå areal for det. Det sies ikke noe i plan dokumentene eller sakspapirene fra kommunen om

hvordan fremtidig Rophus vei skal sikres. Skal veien erdes inn, eller skal veien ikke 'erdes inn og at det da

settes en godkjent ferist ved utkjøringen på fylkesvei 47. Hvis det mot formodning kommunen allikevel vi

'ennomføre områdereguleringen i henhold til framlagt forslag stille vi krav om fri ferdsel for husdyr

.ennom kulverter i Rophus vei. Eventuell plassering av disse må en komme tilbake på.  I  tillegg må det

tilrettelegges for nødvendige avkjørsler for traktor på begge sider av vei. Også dette må en komme tilbake til

når detaljprosjektering skal  mares. I  Cowi områdeplan/ grunnlag og forutsetninger avsnitt 3.1.12 er en

oppsummering av de enkelte grunneieres forhold til områdereguleringen. Her viser tilbakemeldingene at

flere grunneiere ønske en eller annen form for utbygging av sin eiendom noe som Cowi har illustrert med

prinsipp plassering på side 36. Vi har  tilbakemeldt  at vi ønsker ikke å miste/forringe beiteareal nå. Dette

mener vi kommunen må ta med seg inn i det videre arbeidet, men samtidig må den enkelte grunneier ha

frihet til å selv bestemme når tidspunktet for utbygging på sin eiendom skal starte. Det prinsippet har

kommunens representanter bekreftet både i særmøter og på fellesmøter. En annen del av den totale
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områdereguleringen som kommunen har  valgt  å trekke ut av denne områdereguleringen er trase for

fremtidig sykkel og gangsti. For oss er summen av belastningen for disse to reguleringene avgjørende for om

en kan ha en baerekraftig gårdsdrift  i  årene som kommer. Vi oppfordrer derfor kommunen til å imøtekomme

våre ønsker slik at vi kan drive gårdsbruket videre. I vårt brev av 24.04.18 ba vi om å bli tatt med i det videre

arbeidet.» sitat(Felles for varselet og det videre arbeidet fra kommunens side er at vi tas med i det arbeidet

som nå starter opp)». Det har ikke skjedd i hele tatt og vi er svært skuffet over det. Hvis dette er kommunens

måte å saksbehandle bygda sine innbyggere vil vi nok være mer reservert i det videre arbeidet. Dette håper vi

imidlertid ikke skjer. Vi ønsker en god dialog og prosess.

Vi er opptatt av at fremtidige løsninger er å leve med for neste generasjon.

Vedlegger brev av 24.04 2018.

Imøteser et positivt tilbakemelding.

Med vennlig hilsen.
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Kommentarer til varsel om oppstart av områdeplan for Ekrene Vest med både fokus på
områdeplanen generelt men og spesielt trasevalg for sykkel og gangsti.

Undertegnede som eier av eiendom 71/4 sammen med Svein Erik Bjelland og Bodil Bjelland og der

eiendommen vår grenser til Fylkesvei 541 fra Torvhidleren i sør til eiendom 71/ 114 i nord, samt eventuell

fremtidig ny vei til Ropus og kloakkpumpestasjon er vi de som er mest berørt av oppstartvarselet som nå er

lagt ut. Grunnlaget for vår vurdering er den informasjonen som kommunen har sendt ut i brev av 21.12.2011

samt brev av 14.03 2012 og 27.02 2018 med vedlagte karter/ inntegnet planområder. Når det 'elder gang og

sykkelvei har vi oppfattet kommunens oppstartvarsel  slik  at gang — og sykkelvei skal legges parallelt med

fylkesveien.  I  varsel fra kommunen av 27.02.2018 er sitat »planområdet utvida mellom Fv 541 og

Vikseijorden natur reservat, dette blir 'ort for å utgreie mulighetene for alternativ trase for ny gang —og

sykkelvei til Vikse skole og videre til Straumaveien». Våre bekymringer og skepsis for at utvidelse av

planområde nå vil medføre at tidligere planlagt trase helt inn til Vågedalsveien fravikes, og at ny trase

planlegges over dyrka mark. Når det 'elder ny fremtidig Ropusvei er vi usikker hvor denne vil bli lagt men

det kan vel være en mulighet for at den vil berøre oss i tilkopling mot fylkesvei. Kloakkpumpestasjon er og en

installasjon som ut fra de karter som er laget, samt samtaler vi har hatt med kommunen vil berøre oss med

infrastruktur i form av veier og grøfter. Det kan på dette tidspunkt i prosessen også være andre elementer

som vi ikke er 'ort kjent med. Felles for varselet og det videre arbeidet fra kommunens side er at vi tas med i

det arbeidet som nå starter opp. Vi er opptatt av fremtidige løsninger er til å leve med for neste generasjoner.

Følgende argumenter varsles opp mot områdeplan for Ekrene Vest:

—  Gården er i dag i aktiv drift med 9 amme kyr, ungdyr og ca. 50 vinter fora sau.

-  Fylkesveien skiller driftsbygninger og Våningshus/ tunet og ble for ca.4o år siden godkjent som

gårdstun ned veiskilt av fylket og vegvesenet og veien er  definer  som en 50km/ t sone. I Wikipedia er

gårdstun forklart som åpent, sentralt samlingssted innenfor et gårdsbruk. Som romslig begrep

oppstår et tun når driftsbygningene blir plassert så tett at de danner et romlig fellesskap sammensatt

av ett eller to våningshus figs og låve.

- Vi er forespeilet en trase langs fylkesveien helt fra første utkast 2011 til d.d.

- Ved å foreslå en ny gang-og sykkelvei på vestsida av løa vil dette skape store driftsmessige problemer

for dyr som daglig skal ut og inn av ijøs/ sauehus samt at gårdens dyrka mark blir skilt i to parseller

med en gang og sykkelvei 'ennom. Dette vil lure driftsituasjonen håpløs.  I  tillegg vil truede

fuglearter som vipe, spov, kjell  m.fl.  som hekker inne på dyrka mark ikke lenger få den nødvendige

fred som de trenger i hekketiden.
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-  Ved å legge gang og sykkelveien langs fylkesvei må veien legges slik i terrenget at en tar minst mulig

av dyrka mark. Det som må graves opp av dyrka mark må transporteres ut på områder på bestående

bakke som ligger lavt og planeres ut. Øvrig overskuddsmasse som blir tilgjengelig skal transporteres

til utmark for utfylling.

- Utfordringer som ligger rundt gårdstunet med små avstander mellom bygninger og vei/ fremtidig

gang og sykkelvei kan løses med god planlegging samt konstruktiv vilje fra begge parter.

- Trafikk faren er ekstrem slik den er i dag, både for våre barn og dyr. Bare de siste ukene har det vært

4-5 alvorlige utfor kjørsler, kollisjoner og nestenulykker.

- Gang — og sykkelvei er mer for oss en bare vei til Vikse Skole, det skal være en vei som knytter husene

som ligger langs denne veien sammen og som også kan knytte gang og sykkelveien sammen med

veien inn iVågedalen.

-  Vi er villig til å samarbeide med den beste intensjon om gang og sykkelvei, selv om hager, gårdstun

og gårdsplasser blir direkte berørt av utbyggingen. Vi forlanger samtidig å være med på å utforme

detaljer slik at konsekvensene for gårdsbruket blir mest mulig er skånsom, og er til å leve med i

fremtiden

En absolutt betingelse for dette er at:

En ny gang —  og sykkel vei skal følge/legges parallelt langs dagens fylkesvei 541, noe annet er helt uaktuelt.

Imøteser et positivt svar.

Med vennlig hilsen

Kåre B. Bjelland


