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Kompetansegrunnlag:  

· Plan- og bygningslova (pbl), særskilt kapittel 12 om reguleringsplanar 
· Kommuneplanen for Sveio 2011-2023 
· Regional plan for areal og transport på Haugalandet 
· Nasjonale forventingar til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
· Reguleringsplan for Fagerland – Vestvik, planid 2011004 og reguleringsplan for 

Fagerland, planid 2001008. 

 

 

1. SAKSORIENTERING 

 

Innleiing: 

Kystkonsult as v/ Mikal Møller Hovda har på vegne av tiltakshavarane Brit Vinge v/ Are 



  
Jacobsen, Nils Georg Staupe og Sletto Eiendom as v/ Odd Inge Olsen utarbeidd detaljplan 
for Fagerland og Vestvik m/ Bjørkelio, gnr. 30 bnr. 2 m.fl.  

 

Planen omfattar to gjeldande reguleringsplanar (reguleringsplan for Fagerland – Vestvik, 
planid 2011004 og reguleringsplan for Fagerland, planid 2001008) samt Bjørkelio, vist som 
bustadområde B_16 i kommuneplanen. Planområdet er for ein stor del utbygd med 
frittståande bustader, hytter, naust og småbåtanlegg. Bjørkelio har nokre spreidde tiltak i 
form av to hytter, eit våningshus og nokre frådelte tomter. Føremålet med planarbeidet er å 
leggja til rette for vidare utvikling av området med ein kombinasjon av bustader, 
fritidsbustader og småbåtanlegg. Bakgrunn for planavgrensinga er eit ynskje om å vurdera 
området som heilskap og tilretteleggja for vidare utvikling med gode buforhold for både 
fastbuande og hyttefolk. Planområdet omfattar om lag 312 daa.  

 

Historikk: 

Planarbeidet for området Fagerland og Vestvik m/ Bjørkelio har pågått over fleire år, og det 
har vore utstrakt dialog med kommunen om planavgrensinga. I 2001 vart reguleringsplan for 
Fagerland, planid 2001008, godkjent. Planen er ein flatereguleringsplan, og i vedtaket stod 
det at det skulle utarbeidast utbyggingsplan for området. Dette vart ikkje gjort, og området 
har difor vorte bygd ut på grunnlag av flatereguleringa og dispensasjonar. Det er laga ein 
mindre detaljreguleringsplan for delar av planområdet i indre del av Vestvikvågen. Denne 
planen vart vedteken i 2011. Planen omfattar del av gnr. 30, bnr. 3 og gnr. 32 bnr. 9 og 115 
m.fl. og er vidareført i føreliggjande plan utan endringar. 

 

Det vart halde oppstartsmøte for Fagerland og Vestvik med Sveio kommune 15.12.2014.                                               
Melding om oppstart vart kunngjort i Haugesunds Avis og Vestavind 09.07.2015. Frist for 
uttale vart sett til 01.09.2015.  

 

I August 2018 vart det sendt inn planinitiativ til Sveio kommune for detaljreguleringsplan for 
«Bjørkelio» på Fagerland gnr. 30, bnr. 7. Kommunen meinte at området burde vurderast som 
heilskap, og kravde at planområdet for Fagerland og Vestvik skulle takast med. Den 
21.01.2019 vart det endeleg varsla oppstart av eit planområde det var semje om. 
Føreliggjande planframlegg omfattar difor både Fagerland, Vestvik og Bjørkelio.    

 

Økonomiske konsekvensar: 
Ingen knytt til planarbeidet. Tiltakshavar finansierer planarbeidet som er ei privat 
detaljregulering. Det er også tiltakshavar som ber kostnader knytt til gjennomføring av 
planen. 

Vurdering i høve til krav om konsekvensutgreiing (KU): 



  
Kommunen viser til plan- og bygningslova (pbl) §§ 4-1 og 4-2. Dersom ein plan kan få 
vesentlege verknader for miljø og samfunn skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og 
beskrivelse – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. I pbl § 12-
3, tredje ledd, vert det vist til at private reguleringsplanframlegg innhaldsmessig skal følgja 
opp hovudtrekk og rammer i kommuneplanen sin arealdel. Ved vesentlege avvik gjeld krava i 
§ 4-2 andre ledd (krav om konsekvensutgreiing).  

Bjørkelio er vist som bustadområde B_16 i kommuneplanen. I planframlegget er område 
B_16 vist til område for fritidsbustader. Kommunen har ikkje vurdert at dette utløyser krav om 
konsekvensutgreiing då området er vist til byggjeområde i kommuneplanen. Det ligg også 
føre eit HTN-vedtak frå 2012 der det vart opna for fritidsbustader på Bjørkelio. 

 

Vurdering i høve til ROS analyse: 
For å redusera omfanget av uønska hendingar er det ein føresetnad at ein i planarbeidet 
kartlegg risiko og sårbarheit. ROS-analysen skal vera i samsvar med rettleiaren 
Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging frå Direktoratet for samfunnstryggleik og 
beredskap (DSB). I ROS-analysen skal ein ta utgangspunkt i kjent kunnskap om 
planområdet, dagens arealbruk og omkringliggjande område. Planframlegget må syna til ei 
vurdering av alle tilhøva ved arealet/tiltaket uansett om risikoen er akseptabel. For tiltak ved 
sjøen er det særleg viktig å vurdera forhold som gjeld eventuelle endringar i klima, havnivå 
og flaum. Akseptkriteria skal vera i samsvar med krava i TEK 17.  

I ROS- analysen vert det konkludert med at risikoen etter utbygging av planområdet er låg i 
dei fleste vurderte forholda. Sannsynet for brann- og redningsoppdrag vil auka som følgje av 
fleire bustad- og hytteeiningar i området, men konsekvensen er innanfor akseptable grenser 
då det er lett å koma fram med redningsbilar, og det er brannkummar i området. 
Drukningsfaren ved sjøen vert vurdert som sannsynleg, og det bør difor setjast opp 
redningsbøyer og opplysningsskilt om faren på strategiske plassar. Badeområde og 
båthamna vil medføra at folk ferdast meir ned til sjøen. Det er ikkje avdekt uakseptabel risiko, 
men fartsgrensa på vegane i planområdet bør setjast til 30 km/t.                                          

 

 

2. MEDVERKNAD 

 

Fråsegn og merknader til oppstart i 2015:  

Følgjande fråsegn og merknader kom inn til varsel om oppstart i 2015: 

 

Fråsegn:  

1. Haugaland Kraft, 13.07.2015 



  
2. Fylkesmannen i Hordaland, 04.08.2015 
3. Kystverket Vest, 13.08.2015 og 17.08.15 
4. Statens Vegvesen, 25.08.2015 
5. Hordaland fylkeskommune, 31.08.2015 

 

Merknader: 

1. Sigmund M. Vestvik, 31.07.2015 
2. Sverre Velde, 25.08.2015 
3. Karin og Leif Ramstad, 27.08.2015 
4. Velforeningen v/ Fjellkårstad, 31.08.2015 
5. Per A. Enge, 01.09.2015 
6. Rudi Gjerde, 11.02.16 og 08.04.16 

 

I det følgjande vert det gjeve eit samandrag av fråsegn og merknader, samt vurdering frå 
konsulenten og rådmannen. Fråsegn og merknader er også vedlagt saka.   

 

Fråsegn: 

1. Haugaland Kraft, 13.07.2015: 

Legg til grunn at eksisterande anlegg vert omsynteke i planarbeidet.  

 

Vurdering frå konsulenten: 

Eksisterande nettanlegg vil bli teke ivare i samband med planlegginga. Og det kan bli sett av 
meir plass ved eksisterande trafokiosk. I vedtektene vil det bli teke med at trafokiosk og el. 
skap kan plasserast etter seinare godkjenning av kommunen. Høgspentlina sør i 
planområdet vert markert med omsynssone/faresone i planen. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Eksisterande anlegg er omsynteke. Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

2. Fylkesmannen i Hordaland, 04.08.2015 

Planarbeidet er i samsvar med overordna plan. Folkehelseperspektivet må inkluderast i 
planarbeidet. Barn og unge må sikrast gode oppveksttilhøve. Planarbeidet må vidare verta 



  
vurdert i høve naturmangfaldet, og det må utarbeidast ROS-analyse.  

 

Vurdering frå konsulenten: 

Planarbeider er i samsvar med overordna plan som vil følgja overordna nasjonale føringar. 
Folkehelseperspektivet er teke med som eige punkt i omtalen. Konsekvensane kring 
naturmangfaldet er skildra i omtalen som også har ein omfattande ROS-analyse der 
kommunen sine akseptkriteria er tekne omsyn til. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

3. Kystverket Vest, 13.08.2015 og 17.08.15 

Det må ikkje planleggjast tiltak som kan koma i konflikt med ferdselen i farvatnet. Det må 
takast med i føresegnene at tiltak som fell under hamne- og farvasslova sine føresegner skal 
godkjennast av hamnemynde. Kystverket har ikkje andre merknader.   

 

Vurdering frå konsulenten: 

Det vil i planane takast omsyn til sjøverts ferdsel, og tiltak som kjem inn under havne- og 
farvannsloven må det søkjast særskilt om. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

4. Statens Vegvesen, 25.08.2015 

Dagens kryss mot fv. 6 må nyttast. Det må vurderast i planarbeidet om krysset er utforma i 
samsvar med handbøkene. Det ligg også ei busslomme ved fylkesvegen som bør utbetrast.   

 

Vurdering frå konsulenten: 

Same tilkomsten som vert brukt i dag vert lagt til grunn i ny plan. Krysset med fylkesvegen er 



  
godkjent i tidlegare plan. Sjølve fylkesvegen er ikkje med i planområdet, og vil difor liggja slik 
den er nå. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Kommunen har ikkje stilt krav i planarbeidet til utbetring av kryssområdet eller 
kollektivhaldeplassen. Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

5. Hordaland fylkeskommune, 31.08.2015 

Fylkeskommunen legg vekt på følgjande tema: 

· Strandsone og friluftsliv: Minner om byggjeforbodet i 100-meters beltet. Vurdering 
av nye tiltak her skal alltid vurderast opp mot allmenne omsyn. Eldre planar frå før 
2008 skal revurderast opp mot strandsonevernet. Eldre planar utan definert 
byggjegrense til sjø må fastleggje denne i ny plan. I oppstartsmeldinga er omgrepet 
småbåthamn nytta. Det må vurderast om føremålet småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
med tilhøyrande strandsone er betre. Småbåtanlegg er mindre anlegg knytt til 
fastsette eigedomar, til dømes konkrete bustad- og hyttefelt. Det er vidare viktig at 
ein i planarbeidet synleggjer behovet for båtplassar, tilkomst og parkering. Det må 
leggjast til rette for gode fellesløysingar i området.  

· Landskap, arkitektur, estetikk: Planlegginga må sikra at nye byggjetiltak og 
infrastruktur vert innordna dei fysiske omgjevnadane. Nær- og fjernverknadar bør 
vurderast. 

· Kulturminne: Det har vore gjennomført arkeologiske undersøkingar i planområdet. 
Det er registrert eit automatisk freda kulturminne i planområdet med 5 m 
sikringssone. Kulturminnet må regulerast med omsynssone i planen. Føresegnene 
må sikra omsynet til kulturminnet. 

 

Vurdering frå konsulenten: 

Strandsone og friluftsliv er vurdert i omtalen, og det er definert byggjegrense til sjø. 
Landskap, arkitektur og estetikk er vurdert i omtalen. Kulturminne - tidlegare registreringar er 
tekne med i planen med omsynssone. Føreslege tekst til fellesføresegnene kan takast med. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

I planframlegget er føremålet småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone 
nytta. Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 



  
Merknader: 

1. Sigmund M. Vestvik, 31.07.2015 

Ber om at tilleten høgde på naust vert den same som lenger ut i Vågen.  

 

Vurdering frå konsulenten: 

Konsulenten har svara på spørsmåla som er stilte. Når det gjeld høgder på naust, er det i 
forslaget lagt opp til eins høgder i heile planen. Sigmund M. Vestvik er orientert om arbeidet i 
e-post 31.07.2015. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

2. Sverre Velde, 25.08.2015 

Ynskjer at det i planen vert regulert ei flytebryggje i grensa mellom gnr. 30 bnr. 53 og 172. 
Ber også om at det vert teke omsyn til tilkomst til to nausttomter skilt ut frå gnr. 30 bnr. 2. 
Desse har vegrett over gnr. 30 bnr. 2 og 7.  

 

Vurdering frå konsulenten: 

Av føresegnene går det fram at det framføre nausttomtene kan leggjast ut flytebrygger. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

3. Karin og Leif Ramstad, 27.08.2015 

Innspelet gjeld avkøyrsel til nokre tomter, blant anna gnr. 30 bnr. 114. Ber om at 
eksisterande avkøyrsel vert utbetra. Peiker også på at området er i ferd med å gro att. Spør 
kven som har ansvar for å halda vegetasjonen nede.  

 

Vurdering frå konsulenten: 



  
Alle vegar vert planlagt etter gjeldande forskrifter og avkjøringane til tomtene må tilpassast 
dette. Når det gjeld tilgroing og utsikt, er dette ei sak som grunneigarar og velforeining må 
løysa i fellesskap innan for vedtekne føresegner. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

4. Velforeningen v/ Fjellkårstad, 31.08.2015 

Velforeningen har følgjande kommenterar:                                      

· Reguleringsføresegner: Føresegner for arealbruk. Meiner at føresegnene for 
arealbruken må følgja føresegnene i kommuneplanen, bla. må det tillatast inntil 30 
% BYA inkludert garasje og anneks/uthus. 

· Vegrett: Det bør vurderast om vegnettet kan overtakast av kommunen. Det må 
lagast plan for å lysa opp vegnettet. Alle eigedommar må ha godkjent vegrett. 
Trafikksikkerheten må bli betre, og det bør vera fartshumpar og fartsgrense 30 km/t. 

· Leikeplassar: Det må opparbeidast leikeplass sentralt i området. Foreslår at 
plasseringa vert aust for «andedammen». Leikeplassen må gjerdast inn. Det må 
vera plass også til ballbinge. 

· Sikring av «andedammen: Denne dammen er utrygg for barn, og må sikrast. 
· Båtplassar: Det må etablerast fleire båtplassar og gjestebrygge. Kan plasserast 

nord i planområdet. 
· Strandsone og badeplass: Føreslår badeplass/strandsone i området frå 30/172 til 

30/9 der 30/7 inngår i strandsona. Alternativ badeplass er Uravikja. 
· Ope fellesareal/samlingsstad: Ynskjer å behalda området mellom 30/77 og 

båtopptrekket til fellesareal. 
· Areal til sjøbuer: Det vert føreslege fleire sjøbuer i same område som no, men 

tilbaketrekt frå sjøen. 
· Parkeringsplassar for bil: Det vert føreslege fleire parkeringsplassar, bl.a. ved 

slamavskiljar. 
· Omregulering av naust til rorbuer: Ber om at naustområda vert omregulert til 

rorbuer. 
· Mønehøgd naust: Det vert føreslege mønehøgd på 6 m i ny reguleringsplan. 
· Sikring av området: Det må gjerast fjellsikring der fjellskjeringane framstår som 

usikre. 
· Rekkefølgekrav: Det bør setjast rekkjefølgekrav til utbyggjar, der tiltak som gjeld 

sikkerhet blir gjennomført uavhengig av dette. 
· Friområde/LNF: Grenselinjer for friområdet/LNF bør flyttast der dei er i konflikt med 

eksisterande tomter. 

 

 

 



  
Vurdering frå konsulenten: 

· Reguleringsbestemmelsar for arealbruk: Dette er teke med i føresegnene.                                                                                                    
· Vegrett: Det går fram av føresegnene at alle tomtene har vegrett på regulerte vegar. 

Etter nærare vurdering kan det setjast opp særskild fartsgrense og/eller 
«fartshumpar». 

· Leikeplasser: Det er sett av område for leikeplass sentralt i området. Korleis 
utbygginga av leikeplassen skal gjerast må avtalast med velforeining og grunneigar. 

· Sikring av «andedammen»: Andedammen må  ikkje vera djupare enn 20 cm, eller 
sikrast på annan måte. 

· Båtplassar: Båthamna er utvida, og det er råd å leggja ut flytebrygger framføre 
nausta. 

· Strandsone og badeplass: Det er ikkje laga badeplass innanfor planområdet, men 
det er fleire badeplasser i nærleiken som det er naturleg å bruka. 

· Ope fellesareal/samlingsstad: Det er råd å ta opp mindre båtar ved småbåthamna. 
Det er også råd å byggja fellesbygg på småbåtområdet. Bygget kan nyttast som 
samlingsstad. 

· Areal til sjøbuer: Det vert sett av noko meir plass til sjøbuer nord for eksisterande 
boder. 

· Parkeringsplassar for bil: Det er sett av fleire parkeringsplassar ved småbåthamna. 
· Omregulering av naust til rorbuer: Har vore teke opp med sakshandsamar. 
· Mønehøgd for naust: Følgjer same høgder som er i eksisterande plan. 
· Sikring av området: Fjellsikring er grunneigarane sitt ansvar.  
· Rekkefølgjekrav: Nokre rekkefølgjekrav er teke med i føresegnene.  
· Friområde/LNF: Frimråda er lagt på naturlege stader                                                                                                                                    

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

5. Per A. Enge, 01.09.2015 

Tek opp om det er råd å få til bruksendring frå naust til varig opphald, om gnr. 30 bnr. 139 
kan utvidast og at det raser stein kontinuerlig frå den steile fjellveggen. 

 

Vurdering frå konsulenten: 

Forholda er omtala i plandokumenta. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 



  
 

6. Rudi Gjerde, 11.02.16 og 08.04.16 

Merknadene gjeld høvet til å dela opp store tomter.  

 

Vurdering frå konsulenten: 

Dette vert vurdert opp mot kapasiteten på avløpsanlegget og utsleppet. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

Fråsegn og merknader til oppstart i 2019:  

Følgjande fråsegn og merknader kom inn til varsel om oppstart i 2019: 

 

Fråsegn:  

1. Hordaland fylkeskommune, Regionalavdeling, 26.02.2019 
2. Hordaland fylkeskommune, Fylkeskonservatoren, 27.03.1019 
3. Fylkesmannen i Vestland, 04.03.2019 
4. Statens vegvesen, 08.03.2019                     

 

Merknader: 

1. Fagerland Vest velforening, 04.03.2019 
2. Karl Halleraker, 06.03.2019 

 

I det følgjande vert det gjeve eit samandrag av fråsegn og merknader, samt vurdering frå 
konsulenten og rådmannen. Fråsegn og merknader er også vedlagt saka.   

 

Fråsegn: 



  
1. Hordaland fylkeskommune, Regionalavdeling, 26.02.2019: 

· Strandsone og friluftsliv: Minner om byggjeforbodet i 100-meters beltet. Vurdering 
av nye tiltak her skal alltid vurderast opp mot allmenne omsyn. Eldre planar frå før 
2008 skal revurderast opp mot strandsonevernet. Eldre planar utan definert 
byggjegrense til sjø må fastleggje denne i ny plan. I oppstartsmeldinga er omgrepet 
småbåthamn nytta. Det må vurderast om føremålet småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
med tilhøyrande strandsone er betre. Småbåtanlegg er mindre anlegg knytt til 
fastsette eigedomar, til dømes konkrete bustad- og hyttefelt. Det er vidare viktig at 
ein i planarbeidet synleggjer behovet for båtplassar, tilkomst og parkering. Det må 
leggjast til rette for gode fellesløysingar i området.  

· Landskap, arkitektur, estetikk: Planlegginga må sikra at nye byggjetiltak og 
infrastruktur vert innordna dei fysiske omgjevnadane. Nær- og fjernverknader bør 
vurderast. 

· Kulturminne: Det har vore gjennomført arkeologiske undersøkingar i planområdet. 
Det er registrert eit automatisk freda kulturminne i planområdet med 5 m 
sikringssone. Kulturminnet må regulerast med omsynssone i planen. Føresegnene 
må sikra omsynet til kulturminnet. Planområdet må synfarast for nærare vurdering 
av potensialet for funn av kulturminne. 

 

Vurdering frå konsulenten: 

Store deler av strandsona er utbygd, men det som er att er friområde. Friluftsliv og landskap 
er vektlagt i planen. Det er sommaren 2019 gjort arkeologiske undersøkingar. Rapporten er 
ikkje klar men i e-post har fylkeskommunen meldt frå at det ikkje er gjort funn, og at 
planarbeidet kan utførast. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

2. Hordaland fylkeskommune, Fylkeskonservatoren, 27.03.1019: 

Krav om arkeologisk registrering. 

 

Vurdering frå konsulenten: 

Det er sommaren 2019 gjort arkeologiske undersøkingar. Rapporten er ikkje klar men i e-
post har fylkeskommunen meldt frå at det ikkje er gjort funn, og at planarbeidet kan utførast. 

 



  
Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

3. Fylkesmannen i Vestland, 04.03.2019: 

· Minner om at statlege planretningsliner skal leggjast til grunn ved planlegging etter 
plan- og bygningsloven.  

· Fritidsbustader skal lokaliserast og utformast med vekt på landskap, miljøverdiar, 
ressursbruk og estetikk.  

· Byggjeforbodet i strandsona gjeld også i område med mindre press på areala. 
Utbygging bør lokaliserast til område som er utbygd frå før.  

· Planframlegget må vurderast i høve til naturmangfaldet. 

 

Vurdering frå konsulenten: 

Fylkesmannen sin uttale er vurdert og teke omsyn til. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

4. Statens vegvesen, 08.03.2019:                     

Dagens kryss mot fv. 6 må nyttast. Det må vurderast i planarbeidet om krysset er utforma i 
samsvar med handbøkene. Det ligg også ei busslomme ved fylkesvegen som må utbetrast 
med betre avstigningsområde for sørgåande bussar og betre lys.   

 

Vurdering frå konsulenten: 

Fylkesvegen inngår ikkje i planen. Det er ikkje gjort endringar i høve til eksisterande 
reguleringsplan. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Kommunen har ikkje stilt krav i planarbeidet til utbetring av kryssområdet eller 
kollektivhaldeplassen. Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 



  
 

Merknader: 

1. Fagerland Vest velforening, 04.03.2019: 

Det vert vist til merknad frå 2015.  

 

Vurdering frå konsulenten: 

Det meste er kommentert til e-posten 31.08.2015 etter oppstartsmeldinga i 2015.                                           
Føresegnene er samkjørt med kommuneplanen, og bebygd areal er auka. Hovudveg er 
overteke av kommunen, og alle tomter som er viste på plankartet har rett til å bruka vegane 
innafor planområdet. Det er ikkje badeplass innafor planområdet og parkeringsarealet er som 
omtala i 2015. 

 

Når det gjeld hytteområdet i Kjølhammarområdet, så er dette laga som alternativ til herberge 
og er ikkje rekna som større ulempe for eksisterande hytteområde. Båthamna er utvida ein 
del, og det er rekna med ar det er nok plass til småbåt for dei som ynskjer det. 

 

Sikring av tomtene er grunneigaaren sitt ansvar. Når det gjeld Bjørkelio så vert dette området 
regulert til fritidsbustader med eigen veg og nødvendig leikeareal som kan brukast felles. 

 

Vurdering frå rådmannen: 

Rådmannen har ikkje andre kommentarar. 

 

 

3. VURDERING  

 

Planområdet: 

Det meste av planområdet ligg på Fagerland (gnr. 30), men sørvestre del kjem inn på 
Vestvik (gnr. 32). Arealet ligg til søre del, og austsida av Vestvikvågen. Området har tilkomst 
frå fv. 4984 og vidare på kommunal veg Fagerlandsvegen. Frå planområdet er det 12 km til 
Sveio sentrum. Næraste grendesenter er Auklandshamn som ligg om lag 4 km mot nord. 



  
Området ikring utgjerast av spreidd busetnad og hytter.  

 

Arealoversyn: 

 

1. Bygningar og anlegg §12-5                                                                      191,2 da     

Bustader - frittliggjande småhus  BF                                        73,6 da                                              
Fritidsbustader – frittliggjande FF                                        92,8 da 

Leikeplass                                                                        6,5 da 

Naustområde N                                                              4,8 da                                               

Småbåtanlegg                                                             13,3 da 

Avløpsanlegg                                                                  0,2 da 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur § 12-5                                           34,1 da 

Veg –  offentleg (eksisterande veg)                                               4,9 da 

Kjøreveg  – privat (eksisterande og ny veg)                              15,6 da           

Anna vegareal - teknisk                                                  5,6 da 

Anna vegareal - grøntareal                                                  4,8 da                           

Parkeringsplass P                                                              1,1 da 

Fortau                                                                      0,3 da 

Sykkel og gangveg (kjørbar)                                                  0,5 da 

Gangveg/gangareal                                                            0,7 da                                             
Teknisk                                                                      0,3 da 

Kai                                                                                0,3 da           

3. Grøntstruktur                                                                                    0,5 da                       
Vannspeil                                                                        0,5 da                     

4. Landbruks-, natur og friluftsføremål § 12-5                                                  75,0 da  

Friluftsføremål  LNF-F                                                             74,6 da 

Vern av kulturminne                                                               0,4 da 



  
5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, m/tilh. strandsone                                        11,5 da                     

Friluftsområde i sjø                                                                 11,5 da 

6. Omsynssone (i andre føremål)                                                                                                                                    
Samla areal for planområdet                                                  312,3 da      

Landareal                                                                                               287,4 da                                  
Sjøareal                                                                       24,9 da 

 

Tekniske anlegg: 

Fv. 4984 strekkjer seg frå E 39 til planområdet. Vegen er fleire stader smal og svingete, og 
han er ikkje tilrettelagd for mjuke trafikantar. Intern hovudveg i feltet er kommunal. Øvrige 
vegar er private grusvegar.  

 

Det er kommunal vassforsyning i området med brannkummar. Det er også pillvassleidningar 
som går til slamavskiljar, og avløpsvatnet vert deretter pumpa om lag 800 m ut på djupt vatn i 
Vestvikvågen. Også for Bjørkelio vert det lagt opp til kommunal vassforsyning med 
nødvendige brannkummar, medan avløpet vert ført via ny slamavskiljar og til eksisterande 
utslepp i Vestvikvågen. Overvatn går til terreng. 

 

Landbruk og landskap: 

Landskapet er småkupert, grunnlendt og skrånar opp frå sjøen. Bjørkelio består for det 
meste av utmark med små myrar, uproduktiv furuskog og noko beitemark. Utmarksområdet 
innafor planen er i ferd med å gro igjen med småkratt. Terrenget varierer frå kt 0 til kt +40 
med helling mot vest. 

 

Terrenget vender seg stort sett mot vest og sør. Nokre plasser er det bratt mot sjøen. 
Planforslaget vil gjera at bygningane vert lite eksponert frå sjøen, då vegetasjonen i området 
og høgdedraga bak vil dempa silhuettverknaden. Høgda på tomtene vert tilpassa terrenget 
rundt, og må samstundes leggjast slik at det vert tilfredstillande innkjøring og parkering til 
kvar tomt.   

 

Det er noko landbruksdrift i området, men det meste av areala har ikkje aktiv bruk. Det er 
store utmarksområde og lang ubebygd strandline like ved planområdet. I kommuneplanen 
ligg det LNF-område der det er tillate med spreidd bustadbygging både på deler av 
Fagerland og deler av Vestvik. 



  
 

Kulturminne og kulturmiljø: 

I samband med arbeidet med reguleringsplanen i 2001 foretok Hordaland Fylkeskommune 
undersøkingar i området. Det vart då registrert eitt automatisk freda kulturminne. Dette er 
regulert med omsynssone bandlegging etter lov om kulturminne. Lokaliteten utgjerast av eit 
kulturlag datert til yngre romartid/folkevandringstid. I Bjørkelio var det sommaren 2019 
arkeologiske undersøkingar, men det vart ikkje gjort nye funn. 

 

Naturmangfald: 

Ved vurdering av planframlegget etter NML og sjekkliste utarbeidd av Fylkesmannen i 
Hordaland er konklusjonane om kva verknader planen har etter Naturmangfaldlova 
følgjande: 

 

NML § 8 og 9: Kva artar, naturtypar og landskap vert råka av planen og manglar det 
tilstrekkeleg kunnskap for å seia noko om verknadene på naturmangfald? Konsekvensane 
for naturmangfaldet har vorte utgreia i konsekvensutgreiinga som ligg ved saka. Kommunen 
har vurdert kunnskapsgrunnlaget og kome til at det ikkje manglar kunnskap for å avklara 
verknadene på naturmangfald i plansaka. 

 

NML § 10: Kva eksisterande og framtidige tiltak påverkar/vil kunna påverka influensområdet, 
og kva vil samla belastning på influensområdet vera? Det er lite sannsynleg at utbygging i 
samsvar med planframlegget vil auka dei negative verknadene for miljøet og naturmangfald, 
med grunngjeving at det ikkje er særskilt verneverdig naturmangfald i området.  

 

NML § 11: Vil det vera kostnader for å avbøta eller avgrensa skade på naturmangfald? Då 
det er lite sannsynleg at utbygging her vil auka dei negative verknadene for naturmangfaldet, 
er det også lite sannsynleg at det vil vera kostnader i samband med tiltaket for å avbøta eller 
avgrensa skade på naturmangfald. 

 

NML § 12: Er det vurdert alternative løysingar? Tiltak i området skal etter kommuneplanen 
sine føresegner vera avklart i høve til relevante interesser som t.d. miljø og naturmangfald. I 
planutgreiinga har det ikkje kome fram element som indikerer at planen vil få negative 
verknader for naturmangfaldet.  

 

Området er i Naturbase ikkje registrert med artar av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalde 



  
naturtypar, verneområde, heilskaplege kulturlandskap eller inngrepsfrie naturområde. 

 

Folkehelse: 

Det er krav til at folkehelseomgrepet skal vera med i all planlegging. Ein skal ta omsyn til kva 
effekt tiltak gjennom planlegginga kan få på folkehelsa. Planlegginga skal vera 
helsefremjande og styrke helse og livskvalitet, og bidra til å verna mot negative faktorar 
(folkehelselova §4). Eit sentralt element i folkehelsesatsinga er å sikre barn og unge gode 
oppveksttilhøve. Alle planar krev god medverknad og barn og unge skal verta høyrt i 
planprosessen.  

 

Planområdet ligg i naturområde heilt inntil store utmarksareal der det er råd å gå tur og få 
fine naturopplevingar. Luftforholda er også gode, og det er lite trafikkstøy og ureining. Det er 
kort veg til sjø med båthamn og godt fiske på fjorden, eller sportsfiske frå svaberga i 
nærleiken. 

 

Rådmannen kan ikkje sjå at tiltak i samsvar med planen vil medføra auka risiko for folkehelsa 
samanlikna med situasjonen i dag. Planområdet tilbyr eit godt og trygt bumiljø med nærleik til 
friluftsområde og til sjøen.  

 

Barn og unge sine interesser i planlegginga: 
Det er barneskule og daglegvareforretning i Auklandshamn, om lag 4 km frå planområdet. 
Ungdomsskule og andre forretningar samt kommuneadministrasjonen ligg i Sveio Sentrum 
om lag 12 km unna. Sveio kommune har god barnehagedekning med barnehagar plassert 
på fleire sentrale stader. SFO er i hovudsak på Sveio skule. 

 

 

5. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

 

Samla vurdering: 

Planframlegget er heilskapleg og grundig vurdert. Det er i samsvar med intensjonen i 
kommuneplanen, og det har ikkje kome fram tungtvegande negative konsekvensar som gjer 
at planframlegget ikkje bør handsamast og leggjast ut på høyring. Rådmannen rår difor til at 
planframlegget vert lagt ut til offentleg ettersyn og sendt på høyring til berørte partar.   

 



  
Framdriftsplan: 

Når planen har vore til offentleg ettersyn i minst seks veker skal innkomne fråsegner og 
merknader vurderast. Etter eventuelle justeringar er målet å leggja fram planen for endeleg 
vedtak tidleg på hausten 2020.  

 

 

Rådmannen sitt forslag til vedtak: 
 
1. I medhald av § 12-10 i pbl vert forslag til detaljregulering for Fagerland og Vestvik m/ 

Bjørkelio lagt ut til offentleg ettersyn.  
2. Høyringsfrist vert sett til 6 veker frå kunngjeringsdato. 

 

 
 
Hovudutval teknisk/næring - 029/20 
 

HTN - behandling: 
 
Mikal Møller Hovda stilte spørsmål ved eigen habilitet i saka, jfr. forvaltningslova § 6, første 
ledd, bokstav e). Etter å ha drøfta spørsmålet vurderte eit samla HTN Mikal Møller Hovda til 
å vera inhabil i saka. Hovda forlét møtet under handsaminga av saka. 

Like eins stilte Belinda Teikari spørsmål ved eigen habilitet i saka, jfr. forvaltningslova § 6, 
andre ledd. Etter å ha drøfta spørsmålet vurderte eit samla HTN Belinda Teikari til å vera 
inhabil i saka. Teikari forlét møtet under handsaminga av saka. 

Samrøystes som framlagt av rådmannen. 

 

 
 

HTN - vedtak: 
 
1. I medhald av § 12-10 i pbl vert forslag til detaljregulering for Fagerland og Vestvik m/ 

Bjørkelio lagt ut til offentleg ettersyn.  
2. Høyringsfrist vert sett til 6 veker frå kunngjeringsdato. 
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