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Referat fra oppstartmøte – privat planforslag – Bokn 
  

  
Det forutsettes at forslagsstiller på forhånd:  
✓ har sendt inn kartskisse for planområdet  
✓ satt opp forslag til hovedpunkt i planarbeidet 
✓ har sendt inn en vurdering med begrunnelse om planforslaget utløser krav om 

konsekvensutredning, og hvilke tema som eventuelt skal utredes (jf. forskrift om 
konsekvensutredninger § 4)   

Detaljreguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og det forutsettes at forslagsstiller har 
sikret fagkyndig deltakelse i oppstartsmøtet. Kommunens vurderinger er faglige, generelle og 
av foreløpig karakter.  
  

  
  

Plannr.: 201502-x Gnr.: 16 Bnr.: 9 og 2

Plannavn:
Endring av områderegulering for Arsvågen næringsområde – 
gnr 16/9 og 16/2 – etablering av ny molo

Møtested: Kopervik, rådhuset

Møtedato: 18.09.18

Forslagstiller/søker: Statens vegvesen

Konsulent/kontaktperson: Norconsult AS ved Morten Lippestad

Kommunens deltakere: Aage Steen Holm (Karmøy), Jan Erik Nygaard (Bokn), Kjell 
Arne Valentinsen (Bokn), Malvin Bjorøy (Karmøy)

Referat sendes til: Morten.lippestad@norconsult.com 



FAKTADEL 
  
1. Fremlagt materiell 
Følgende dokumentasjon er innsendt fra forslagsstiller: 
  

 Kartskisser i mål 1:500 / 1:1000 / 1:5000

X Illustrasjoner, fotos og lignende

X Beskrivelse/oppstilling av 
tema for drøfting: 

Formålet med reguleringsplanen er å forbedre 
havneforholdene ved Arsvågen fergeleie gjennom å 
etablere en molo nordøst for Nordre Solholmen. Moloen 
vil medføre mindre bølger inn mot fergestø og forholdene  
for fergene som skal legge til/fra  blir  betraktelig  bedret. 
I tillegg ønsker man i planen å optimalisere adkomsten til 
næringsområdet. Planarbeidet foreslås lagt opp som en 
omregulering av tidligere vedtatt områdereguleringsplan 
for Arsvågen næringsområde. I foreliggende plan er 
hensikten med planen å få en samfunnsmessig god bruk 
av masser fra Rogfast, ved å etablere et større 
næringsområde. Dette vil videreføres i omregulert plan. 
Etablering av molo vil øke samfunnsnytten av de utfylte 
arealene. 

Omreguleringen innebærer en utvidelse av planområdet 
på 23 daa, til totalt 199 daa. En utvidelse av planområdet 
ventes å bedre havneforholdene for Arsvågen fergeleie. 
Utover dette antas ikke planarbeidet å innebære noen 
vesentlige virkninger utenfor planområdet, men dette vil  
bli  fortløpende evaluert i videre planprosess.

X Vurdering om 
konsekvensutredning:

Omreguleringen er vurdert iht. plan – og bygningslovens 
§ 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredninger, med 
tilhørende forskrift. Forslagstiller vurderer at tiltaket 
allerede er tilstrekkelig utredet gjennom 
konsekvensutredningen for KDP E39 Rogfast . 
Omreguleringen vurderes dermed ikke å utløse nytt krav 
om konsekvensutredning, jf. §§ 6 b) eller 8 a) i forskrift 
om konsekvensutredninger  (2017). I den grad det viser 
seg nødvendig vil tidligere utført utredningsarbeid i 
foreliggende reguleringsplan oppdateres i forbindelse 
med omreguleringen.

 Annet (spesifiser): 



2. Gjeldende planer i området 

  
   

  

Regional plan for areal og 
transport på Haugalandet: 
 

Om næringsareal: 
Sikre lokalisering av «rett næringsvirksomhet på rett 
sted». Plassering tilsier virksomhet med lav arbeidsplass- 
og besøksintensiv virksomhet. 
Parkering: Maks 0,5 p-plass per 100 m2 BRA 
næringsareal 
Min. 3 plasser pr 100 m2 BRA næringsareal 
Endringen berører i liten grad selve næringsarealet

Kommuneplanens arealdel – 
formål:  

Vedtatt 19.06.2018: Gjeldende områdereguleringsplan 
201502 skal gjelde. Området er i sin helhet satt av til 
formålet næringsbebyggelse, friluftsområder og 
næringsbebyggelse/havneområder i sjø på land og 
farleder i sjø. 
I sør grenser arealet til et nytt næringsareal (NV7) på land 
(ikke anlagt) og formålet Bruk og vern av sjø og vassdrag 
med tilhørende strandsone i sjø.

X Krav om reguleringsplan for næringsområdene

Uregulert 

Gjeldende reguleringsplan: 201502 (områdereguleringsplan): E39 
ROGFAST Arsvågen Næringsområde utfylling 
NV7 massedeponiet (vedtatt 01.12.15)

Plankart utlevert

 Bestemmelser utlevert

 Filformat oversendt

Tilgrensende reguleringsplan(er) - 
plannummer: 

- 201608: Detaljregulering for tverrslag 
(tunnel) og ventilasjonstårn ved 
Arsvågen 

- 198902: Arsvågen Ferjeleie

Plankart utlevert

Bestemmelser utlevert

 Filformat oversendt



  

  

  

3. Pågående planarbeid 

  

4. Formell behandling av planforslaget / kommentarer 
  

 Evt temaplaner i området:

Planarbeidet er i samsvar med overordnede planer

X Planarbeidet er i strid med gjeldende 
plangrunnlag på følgende punkt:

Utvidelse av utfyllingsområde og molo i sjø. 

 Det pågår ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til

X  Det pågår følgende planarbeid i området: ROGFAST-utbygging

 Konsekvensutredning er under arbeid i området

 Annet: 

X Det antas at planen kan fremmes som områderegulering, i regi av Statens vegvesen    

 Det antas at planen kan behandles som en mindre reguleringsendring

Kommunen stopper planinitiativet *

Kommunen vil gi skriftlig tilbakemelding på hvorvidt videre 
planarbeid anbefales eller stoppes innen: *

                     (dato)

X Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å kreve konsekvensutredning (KU)

  Kommunen har vurdert at tiltaket antas å kreve konsekvensvurdering (KU)



* Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet stoppes. 
Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at 
oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for 
kommunestyret til endelig avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd 
før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning. (Plan- og 
bygningsloven, § 12-8, 2. ledd) 

5. Forhold mellom forslagstiller og kommunen 

X Begrunnels
e KU: 

Vedlegg I i Forskrift om konsekvensutredninger pkt. 24 setter automatisk 
krav om planprogram og konsekvensutredning ved utvidelse av 
næringsareal på mer enn 15 daa på over 15 daa. Det er ikke planlagt 
utvidelse av næringsarealet, kun molo/fylling. 
Vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger pkt 11 j, k setter krav 
om at konsekvensutredning skal vurderes dersom utvidelse av et område 
er mer enn 50 daa eller 50 000 m3.  Utfylt masse vil utgjøre mer enn 
50 000 m3 masse, men utvidet areal i forhold til allerede godkjent 
utfylling er liten. Kommunen vurderer det dermed dithen at 
konskevensutredning i forhold til gjeldende plan har belyst 
problemstillingene godt nok, og at det ikke kreves ytterligere 
konsekvensutredning.

X Annet: Det ble avholdt et møte mellom Statens vegvesen og Bokn kommune 
28.06.18, der videre planprosess ble diskutert. Bokn kommune har 
overlatt reguleringsarbeidet (endring av områdereguleringsplan) til 
Statens vegvesen/Norconsult. 

Dersom det blir nødvendig med fremtidige utredninger, forventer 
kommunen at dette dekkes av tiltakshaver. 

Bør forslaget bringes inn for regionalt 
planforum?

Kun hvis ønskelig av offentlige myndigheter

Er det hensiktsmessig med felles 
behandling av plan- og byggesak, 
etter pbl § 12-15?

Hva skal kommunen bidra med 
underveis i planarbeidet?

Dialog med fagkyndig. Kommunen skal legge ut 
planen til offentlig ettersyn.

Behov for senere dialogmøter mellom 
forslagsstiller og kommunen?

Ikke behov per i dag

Fremdriftsplan for planarbeidet: Vanlig saksgang. Dersom det ikke meldes 
oppstart av planarbeid innen 6 måneder fra 
oppstartsmøtet, må kommunen kontaktes for 
mulig nytt oppstartsmøte.



6. Beskrivelse av planforslaget 

  

MOMENTLISTE - VIKTIGE TEMA I PLANARBEIDET 
  
7. Følgende tema må belyses av forslagstiller i nødvendig utstrekning: 
  

Geografisk plassering av plan: Arsvågen fergeleie, Bokn

Størrelse på planområdet, daa: 199 daa

Eksisterende forhold: Bukt ved fergeleie, fylling til holme i sjø. 

Formål med planarbeidet: Fylle tunnelmasser i sjø mot holme, lage ny 
molo mot fergeleie og etablere næringsområde 
over fyllmassene

Hovedtema/ grunnleggende forhold 
som må avklares:

- Adkomst til næringsområdet, molo ev. 
friluftsområder 

- Sikre at ny molo utenfor holmen, samt 
eksisterende fylling ut til holmen også 
oppfyller krav til sikkerhet for 
bakenforliggende næringsareal og ev. 
vei/turvei 

- Ev. nye bestemmelser med 
rekkefølgekrav

Annet: 

X Kategorier og arealbruksformål

- Kategoriene må listes opp i planbeskrivelsen og areal per kategori må oppgis. 
- Sikre at også utfylling under havoverflaten synliggjøres i plankartet 
- Vurdere hensiktsmessig formål fra fastland mot holmen og videre ut på molo. 

Friluftsformål kan virke uhensiktsmessig, i alle fall på moloen

Arealutnyttelse/tetthet (iht. fylkesdelplan og kommuneplan)

X Hensiktsmessig planavgrensning, evt. utvidelse av planområde (f.eks siktlinjer)



Endre plangrensen i øst for å sikre at fortau ikke ender blindt. Frisikt i kryss mot 
dagens parkering ved fergeleiet må inkluderes i plankartet.

Alternativvurderinger (arealavgrensning, lokalisering)

X Eiendomsforhold (eksisterende/nye grenser)

- Dersom det ikke er målt opp nøyaktige eiendomsgrenser, og disse 
sammenfaller med ytterkant av planområdet eller en formålsgrense, må det 
foretas kartforretning før planen oversendes kommunen. Det er usikre grenser 
mellom teiger med samme eier (Statens vegvesen) 

- Eiendomsgrenser mot sjø skal fastsettes før byggetillatelse  
- Grenser som skal opphøre skal avmerkes i plankartet

X Detaljeringsgrad i planen (skille mellom offentlige, felles og private arealer)

Det må fremkomme hvilke arealet som krever detaljreguleringsplan

X Rekkefølgekrav

- Planbestemmelser må sikre at adkomstvei, fellesområder og teknisk anlegg må 
være ferdig utbygd før bebyggelsen tas i bruk.  

- Molo/utfylling hele veien fra fastland til ytterst må dimensjoneres for krav til 
næringsareal og annen aktivitet bak, og være ferdig utbygd før utfylling er 
ferdigstilt, ev. tidligere om nødvendig ut fra sikkerhetsmessige forhold 

- Sette en klar tidshorisont får når alt skal være ferdigstilt etter at fergedrift 
opphører

X Folkehelseperspektivet (møteplasser, fysisk aktivitet, ulike familietyper)

Karmøy kommune har laget en veileder som kan brukes for å vurdere og beskrive 
folkehelseperspektivet i planbeskrivelsen

X Universell utforming

Planbestemmelsene skal sette krav til universell utforming, jf. kommuneplanens 
bestemmelser §3.4.3.



Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)

- Se kommuneplanens bestemmelser §3.4.4. 
- For frittliggende boliger skal det settes av minimum 50 m2 areal per boenhet til 

lekeplass. For konsentrert bebyggelse skal det settes av minimum 25 m2. 
- Planbestemmelser for boligområder skal inneholde rekkefølgekrav som sikrer 

at lekeplasser er opparbeidet og ferdigstilte før det kan gis brukstillatelse til 
boligene, jf. kommuneplanens bestemmelser § 3.3. 



Infrastruktur (skole, barnehage, butikk o.l)

- Det skal også foreligge en strategi for tilrettelegging av sikker skolevei, jf. 
kommuneplanens bestemmelser § 3.3.

X Vei-/trafikksituasjonen fram til området og internt i området (bil/myke 
trafikanter – skolevei)

- Karmøy kommunes vegnorm setter krav til samleveg-standard inn til 
næringsområder. SII for industri med max ÅDT 5000 skal være 8 meter 
regulert vei, 6 m asfaltert. Ev. fortau. SI for lettere industri med max ÅDT 
1500 skal være 7 meter regulert vei, 5 m asfaltert.  

- Stigningsforhold på veier skal være i henhold til Karmøy kommunes vegnorm 
(kap. 3.3.3) 

- Veiene bør reguleres med ulike formål for veigrøft/annen veggrunn og selve 
kjørebanen 

- Det må sikres snuplass med stor nok dimensjon 

- I planbestemmelsene til kommuneplanen for Bokn står det at byggegrense  
mot kommunal vei skal være 15 m, eller at annet fastsettes i plan. 

- Fortau/gangvei bør kobles på parkering eller annen adkomstmulighet for 
sykkel/gående ved fergeleiet.  

- Det bør vurderes å regulere mulighet for syklende/gående til næringsområdet

X Kollektiv tilgjengelighet (busstilbud, nærhet)

X Parkering (behov/normer)

Karmøy kommunes vegnorm setter bør-krav om 1 bil pr. 100 m2 gulvflate for industri/
lager. I tillegg lasteareal for vare- og lastebiler.

X Vegtrafikkstøy

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
gjøres gjeldende i alle plansaker, jf. kommuneplanens bestemmelser §3.2.



X Risiko- og sårbarhetsanalyse (farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse, støy- 
og luftforurensing, tomtegrunn, sjøsedimenter, radon)

- ROS-analyse skal legges ved i alle plansaker 
- Særlig vekt på stormflo/bølgepåslag 
- Sikkerhet ved ferdsel i næringsområdet bak molo/fylling, og ev. hvis det legges 

opp til at man skal gå utover fylling mot holmen og videre til molo

X Naturvern (biologisk mangfold/fauna)

- Naturmangfoldlovens §§8-12 skal kommenteres i alle plansaker. Denne skal 
være en grundig vurdering av de ulike paragrafene 

- Beskrivelse av tiltak i sjø bør være faglige ut fra kjent kunnskap, ev. vurdere 
ny kunnskapsinnhenting

X Strandsone (arealbruk land/sjø, evt. konfliktpotensial)

- Gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og bygningsloven §1-8) 
- Byggegrenser mot sjø må settes i plankartet og/eller i bestemmelsene 
- Dersom det skal være allmenn tilgang til strandsonen må dette fremgå/ev. at 

det ikke er ment med allmenn tilgang

Vassdrag (elv, vann, nedslagsfelt)

X Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)

X Friluftsliv/grønne interesser (turområde, grøntdrag, sti/korridor, bruk, behov)

Tilgang til molo, friluftsområder/holme for gående? Ev. sykkelparkering i tilknytning 
til friluftsområdene? 

X Kulturminner (aut. freda kulturminner, verneverdige miljø, bygninger, anlegg)

Dersom kulturminnemyndighetene ønsker videre undersøkelser, skal foreløpig 
rapport/erklæring legges ved planutkastet. Kulturminneavdelingen hos 
fylkeskommunen må være høringspart.



X Eksisterende virksomhet i området (næring/handel/industri/kontorinteresser)

Landbruk (areal i drift/evt. potensial for drift)

- Omdisponering av dyrka jord (=summen av fulldyrka jord, overflatedyrka jord 
og innmarksbeite) samt dyrkbar jord skal oppgis i planbeskrivelsen (i daa, med 
1 desimal) 

- Dersom nedbygging av jordbruksareal, skal det foreligge en plan for 
håndtering av matjorda

X Vann og avløp (brannvern, vann og avløp, overvannshåndtering)

- Selv om det ev. er detaljplan-krav for næringsområdet, bør det skisseres mulige 
løsninger for brannvern, vann, avløp og overvannshåndtering  

- 160 mm vannledning finnes i dag til riggområdet, som ev. kobles på for 
næringsområdet 

- Avløp finnes ikke. Vil ev. måtte etableres nytt utslipp til sjø med rensning 
- Overvann: Til sjø 
- Brann: Må tas i detaljregulering

X Energiforsyning (høyspent, gassledninger)

Ta kontakt med Haugaland Kraft for informasjon rundt energiforsyning. Ved behov for 
trafostasjon må dette vises i plankartet.

X Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form, volum, byggehøyder)

Kan løses med krav om detaljregulering

Estetikk (form, struktur, funksjon, uttrykk)

Arkitektur og tilpasning



KRAV TIL PLANMATERIALE 

 8. Krav til planoppstart: 

Saksbehandler har informert om følgende forhold: 

 * Jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven § 5. 

9. Krav til planfremstilling  

Privat planforslag kan behandles når følgende foreligger: 
✓ Dokumentasjon på varsling av oppstart (tekst, kart samt liste over varslingsmottakere) 
✓ Plankart m/ tittelfelt: PDF/A-format og SOSI-filer, samt SOSI-fil-kontroll 
✓ Planbeskrivelse og planbestemmelser (PDF/A-format og i redigerbart format) 
✓ Eventuelt planprogram og konsekvensutredning 
✓ ROS-analyse 
✓ Skisse til teknisk plan – se vann og avløp over 

  
Spesiell tilleggsdokumentasjon som kreves:   

X Annet (sykkelparkering, søppelhåndtering)

- Evt. felles søppelanlegg må vises i plankartet.  
- Viktige å sikre vei- og gangadkomst til ev. friluftsområder eller kulturminner, 

samt næringsområdet og andre områder som allmennheten skal ha tilgang til

X Kunngjøring/varsling av oppstart av planarbeid (minst én avis og ei nettside, eventuelt 
www.bokn.kommune.no). Haugesunds Avis er vanlig avis i området. 
Bestillingskjema for oppstartsmøte med planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal 
gjøres tilgjengelig, gjerne på kommunens nettside*

X Innhenting og vurdering av uttalelser og merknader til oppstartmelding

X Tilrettelegging for informasjonstiltak og medvirkning – hvis behov

X Planbeskrivelse, eventuelt planprogram og konsekvensutredning

X Erklæring forundersøkelse – kulturminner

 Støyberegning

X Bildemontasje/illustrasjoner:  
- Av fylling og molo, landskapstilpasning av området i 3D



  

10. Forsendelse:  

11. Andre momenter: 

  

12. Hvem skal varsles ved planoppstart: 

INFORMASJON  
  
13. Saksgang og tidsforbruk 

X Snitt:  
- Stigningsforhold for hele veistrekningen til næringsarealet (fra fergeleiet)   
- Midlertidig og endelig utfylling 

X Annet (spesifiser):  
- Beregning og dimensjonering av utfylling/molo ut mot holmen og videre, for 

sikker ferdsel (kan være en del av ROS) 
- Tydelig beskrivelse av hva som anlegges når, og hva som skal være allment 

tilgjengelig når, og frist for ferdigstillelse

X
- Planforslag med alle vedlegg (unntatt SOSI-filer) sendes 

post@karmoy.kommune.no. Merk e-posten med plan-ID fra kommunen. 
- SOSI-filer, SOSI-fil-kontroll og plankart (PDF/A) sendes 

hka01@karmoy.kommune.no med kopi til saksbehandler. Merk e-posten 
med plan-ID fra kommunen. Alternativt til SOSI-filer kan DXF-filer sendes.

For varsling av planoppstart:  
Tekst til www.bokn.kommune.no sendes post@bokn.kommune.no med kopi til 
jardar.havikbotn@bokn.kommune.no og aaho@karmoy.kommune.no.  
Før dette er det en fordel om varslingstekst/kart er avklart med saksbehandler. 
 

- Se varslingsliste nederst i referatet. Adressater merket med gult skal varsles  
- Forslagsstiller er selv ansvarlig til å vurdere ytterligere varsling 
- Berørte parter, naboer og gjenboere skal alltid varsles



  
14. Gebyr 

  
  

  
Referat og bestilling av oppstartsmøte/planinitiativ er arbeidsdokument og kan unntas fra 
offentlighet frem til et planforslag foreligger. 

X Formell saksgang

X Gjennomsnittlig tidsforbruk i faser i plansaker 

X Saksbehandling (skille – faglig vurdering/politiske vedtak)

X Gebyr i arealplansaker (Se www.bokn.kommune.no for gjeldende priser): Det kan ikke 
kreves gebyr for områdereguleringsplaner

Det blir gjort oppmerksom på at oppstartmøtet har karakter av gjensidig orientering. 
Alle vurderinger er faglige og foreløpige og gir ikke noen av partene rettigheter i 
senere saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, 
organisasjoner og politiske vedtak mv., vil kunne bringe inn nye momenter eller føre 
til krav om/behov for endringer i planarbeidet underveis. Dette kan ha betydning for 
planforslaget, kommunens vurdering av saken, og kan forlenge saksbehandlingstiden. 
  
Karmøy/Bokn, 18.09.18 
Referent: Aage Steen Holm 
Referat er mottatt og godkjent  
  
  
  
  
  
Forslagstiller ……………………….                       …………………………… 
  
  
  
  
  
Kommunen ……………………….                        …………………………… 
 

 Kryss av ved behov for foreløpig unntak fra offentlighet.



VARSLINGSLISTE OFFENTLIGE ORGANER OG INTERESSENTER  
BOKN KOMMUNE 

Rev. 11.09.18 – aaho 

SKAL ALLTID VARSLES

Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 sentrum 
4001 STAVANGER

firmapost@rogfk.no 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 sentrum 
4001 STAVANGER

fmropost@fylkesmannen.no

Statens Vegvesen  
Region Vest

Askedalen 4 
6863 LEIKANGER

firmapost-vest@vegvesen.no

Haugaland Kraft AS Postboks 2015 
5504 HAUGESUND

post@hkraft.no

Telenor ASA (kun e-post) kabelnett@telenor.com

Mattilsynet – Haugalandet Felles postmottak – Pb. 383  
2381 BRUMMUNDAL

postmottak@mattilsynet.no  

Stavanger maritime  
museum

SKAL VARSLES DERSOM PLANOMRÅDE GRENSER TIL SJØ/VANN: 

Karmsund Hamn IKS Pb. 186, 5501 
HAUGESUND

postmottak@karmsund-havn.no

Kystverket Vest Pb. 1502, 6025 ÅLESUND post@kystverket.no 

Fiskeridirektoratet  Postboks 185 Sentrum 
5804 BERGEN

postmottak@fiskeridir.no

Fiskarlaget Vest

Bokn fiskarlag

VARSLES DERSOM DE ER AKTUELLE

Direktoratet for mineral- 
forvaltning

Postboks 3021 Lade 
7441 TRONDHEIM

mail@dirmin.no 

Stiftelsen Stavanger 
Bispedømme 

Lagårdsveien 44 
4010 STAVANGER

stavanger.bdr@kirken.no 

Kolumbus AS Postboks 270  
4002 STAVANGER

reguleringer@kolumbus.no

Syklistenes Landsforening  
avd. Haugaland

v/Knut Selsaas 
Stangevn. 11 
4260 TORVASTAD

haugalandet@syklistene.no 

Statoil ASA Postboks 8500 
4035 STAVANGER

labre@statoil.no 



Gassco AS Postboks 93 
5501 HAUGESUND

contact@gassco.no 

Haugesund kommune Postboks 2160 
5504 HAUGESUND

postmottak@haugesund.kommune.no

Tysvær Kommune Postboks 94, 5575 
AKSDAL

post@tysver.kommune.no

Karmøy kommune Rådhuset, pb 167,  
4291 Kopervik 

post@karmoy.kommune.no 

Fortidsminneforeningen -
Haugaland lokallag 

v/Rune Johnsen 
Rektor Steens gate 12 
5531 HAUGESUND

haugalandet@fortidsminneforeningen.no 

Friluftsrådet Vest  Postboks 63, 5575 
AKSDAL

post@friluftsradetvest.no

Seniorrådet/Rådet for eldre 
og funksjonshemma, 
v/Sigmund Alvestad

Lodavegen 321, 
5561 Bokn

sigmund@kleivaa.no 

Bokn kyrkjelege fellesråd, 
v/Jan Magne Moi

Susortvegen 240, 
5565 Tysværvåg

Jan.magne.moi@bokn.kommune.no 

Fjord1

Bokn Bondelag

Bokn bonde- og  
småbrukerlag

Bokn båtforening

Bokn Historielag

Bokn Næringsforum

Bokn Sau og geit

Organisasjoner og  
Velforeninger 

https://www.bokn.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kultur/
lag-og-organisasjonar/ 


