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Planbeskrivelse – PlanID 200702-1 

1 Bakgrunn for planarbeidet  
 
1.1 Saken gjelder  
Gismervik Arkitekter har på vegne av eier av 9/35, Kjell Hveding, utarbeidet mindre reguleringsendring 
med enkel planprosess etter PBL §12-14, for området B3 og N7 innenfor ” Reguleringsplan for 
Føresvik Bokn kommune”, planID 200702 i Føresvik i Bokn kommune. PlanID for endringen av plan er 
200702-1. 
 

1.2 Mål med planarbeidet  
De viktigste målsetningene med planarbeidet er å:  
 

 Flytte/justere snuhammer for bedre og mer oversiktlig kurvatur og terrengtilpasning. 

 Mindre justering av sti/turveg gjennom friområdet grunnet endring av snuhammer, samt legge 

den bedre i terrenget ut fra kotehøyder. Endring fra kjøreveg til sti. 

 Legge inn frisiktlinjer for snuhammer. 

 Fastsette byggegrense mot sjø i naustområdet N7 gjennom tillegg til planbestemmelsene. 
 

1.3 Premisser for planarbeidet  
Hoveddelen av planområdet ligger på eiendommen 9/35, som eies av Kjell Hveding.  
 
Endringen går så vidt inn i tilgrensende plan, PlanID 201402 og helt minimalt inn i tilgrensende ikke 
regulert område. Det pågår ikke annet planarbeid i området 
 
Planforslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan godkjent 18.09.2007 og kommuneplan for Bokn 
(2017-2024), godkjent 18.6.2018. Så lenge planforslaget er i samsvar med kommuneplanen, er det 
ikke er krav om konsekvensutredning 
 

 
2 Planprosessen  
 
2.1 Oppstartsmøte  
Oppstartsmøte ble avholdt den 25.06.2019 med grunneier/forslagsstiller, en representant fra 
Gismervik Arkitekter, to representanter fra Bokn kommune og en representant fra Karmøy kommune til 
stede.  
 
Planinitiativet la opp til at endringen forbedrer adkomsten til boligområdet B3 da den gir mulighet for å 
øke lengden av adkomstvegen for de høyest liggende delene av området B3 og dermed gi bedre 
stigningsforhold på adkomstvegen. Endring av snuplass i enden av Leirgrovvegen forbedrer 
oversikten for myke trafikkanter. Snuplassen vil gjennom endringen være i forlengelsen av 
Leirgrovvegen. Gangforbindelsen fra Snuplassen videre til strandsonen nord for planområdet foreslås 
lagt på langs av kotene slik at gangvegen gjør minst mulig inngrep i naturen. Restarealet mellom 
veggrunn og naustområdet ble foreslått tillagt naustformålet.  
 
I oppstartmøtet var ”Byggegrense mot sjø” samt utvidelse ut over formålsgrensen med formål 
”kai/brygge”, tema. Videre ”utfylling” til kai går man i gjeldende planarbeid bort fra mens ”Byggegrense 
mot sjø” foreslås satt i dagens formålsgrense slik intensjonen i planen opprinnelig var. 
 
I tillegg ble det i oppstartsmøtet vurdert til at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning og at 
kjørevei gjennom friområdet til LNF-området i strandsonen mot nord bør omreguleres til tråkk, dersom 
dette var intensjonen med veien og at egne bestemmelser for dette må settes inn i 
planbestemmelsene. Og videre at da gjeldende plan er utarbeidet etter en eldre versjon av plan- og 
bygningsloven, må det i plankartet og planbestemmelsene fremkomme hva som skal gjelde etter PBL 
1995 og hva som er etter PBL 2008. 
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2.2 Medvirkningsprosess  
Planendringen varsles 06.09.19 som mindre reguleringsendring med enkel planprosess og sendes ut 
til offentlige myndigheter og organisasjoner og naboer. Varsel blir lagt ut sammen med planinitiativ, 
referat fra oppstartsmøte og kart over planavgrensning lagt ut på Bokn kommune sine nettsider. 
Frist for innspill og merknader settes til 25.09.19, omtrent 3 uker etter oppstartvarselet ble sendt ut. 

 
 
3 Beskrivelse av planforslaget  
 
3.1 Hovedtrekkene i planendringen  
Vi forstår intensjonen i eksisterende reguleringsplan, for område B3/N7, slik at den angir snuplass i 
enden av Leirgrovvegen med adkomst til Boligområde B3 i vest samt naustområde N7 og strandsonen 
i øst samt angir gangforbindelse / atkomst for publikum gjennom friområdet videre til strandsonen og 
LNF-området nord for gjeldende plan. 

Hovedformålet i planendringen er å korrigere kurvaturen på snuplass i enden av Leirgrovvegen slik at 
den gir bedre siktforhold for myke og harde trafikanter samt noe bedre stigningsforholdet for adkomst 

til boligområdet B3. Nye bestemmelser for kjøreveien er de samme som for tilgrensende plan 

og samme vei, Leirgrovvegen. 

I planendring er snuplassen utarbeidet etter Karmøy kommunes kommunaltekniske norm og 
Retningslinjer fra ”Haugaland brann- og redning” om tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsatser. 
 
I planendringen er det lagt opp til at ”kjøreveg” fra snuplass i enden av Leirgrovvegen og videre mot 
LNF-område i nord omreguleres til grøntareal/friområde sti. I gjeldende reguleringsplan er formålet 
kjøreveg. Det er ikke medtatt snuplass eller biloppstillingsplass i enden av denne kjørevegen og den 
fører ikke til noe sted. Bokn kommune har ikke intensjoner om å utvikle strandsonen i området nord for 
gjeldende reguleringsplan.  Eksisterende plan ble førstegangsbehandlet i 2005 og er derfor utarbeidet 
på et tidspunkt planformålet grøntareal sti muligvis ikke eksisterte som godkjent formål eller at Bokn 
kommune hadde planer om å videreutvikle arealene nord for planområdet.  
Vi foreslår at gangforbindelsen får planformålet grøntareal/friområde sti for å gi minst mulig 
terrenginngrep og fortsatt ha regulert adkomstmulighet for publikum. 
 
Byggegrense mot sjø mangler i eksisterende eldre plan og vil kreve dispensasjon i byggesøknad. Noe 
som ikke var hensikten i planen. Det innføres derfor byggegrense mot sjø i planbestemmelsene, jfr §8, 
 
Forslagsstiller oppfatter at endringen er i tråd med intensjonen i planen.  

 
3.2 Før og etter situasjon 

                                   
Før         Etter 
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3.3 Arealbruk  
Planområdet er omtrent 0,49 dekar stort og omfatter kjøreveg med snuplass, frisiktsone, friområde sti 
og naustareal.  
 
AREALTABELL  
Formål PBL 1995 Sosi-kode PBL 2008 etter 

Karmøy kommune 
Areal 

Fritidsbebyggelse Naust  § 25 1. ledd nr.1   0,094 dekar 

Bolig § 25 1. ledd nr.1   0,059 dekar 

Kjøreveg   2011 KV 0,190 dekar 

Annen Veggrunn    2019 AVG 0,007 dekar 

Annet friområde § 25 1. ledd nr. 4   0,006 dekar 

Friområde sti   3040 GF 0,140 dekar 

Arealer i alt    0,496 dekar 

 
4 Naturmangfold  
 
4.1 Vurdering av planen etter naturmangfoldloven  
Alle offentlige vedtak som kan påvirke naturmangfoldet skal vurderes etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Naturmangfoldloven trådde i kraft i 2009.  
 
§ 8 i loven setter krav om at det skal innhentes kunnskap om naturmangfold i saker der naturmangfold 
kan bli berørt. Kravet til utredninger skal stå i forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget skal være godt nok til å vurdere både verdien av 
naturmangfoldet og virkningen det aktuelle tiltaket vil ha på naturmangfoldet.  
 
I naturmangfoldloven er naturmangfold definert som: biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold 
og geologisk mangfold. Man har god kunnskap om mangfoldet i området i eksisterende kartdatabaser 
og gjennom lokal kunnskap ved utarbeidelse av eksisterende plan.  
Det er ikke registrert områder med naturverdier i eller i nærheten av planområdet, verken i 
Artsdatabanken eller i Temakart Rogalands kartlag. Det er heller ikke kjennskap til at det kan være 
uregistrerte naturverdier i eller i nærheten av planområdet.  
 
Området ikke har spesielle geologiske eller landskapsmessige forhold som tilsier at området har 
spesielle verdier som kan ta skade ved tiltak i området. Naturtypen er ikke unik for Bokn eller 
Haugalandet. Den er svært vanlig. Konklusjonen er derfor at krav til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er 
oppfylt.  
 
Da kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert til å være tilstrekkelig, kan føre-var prinsippet i § 9 
tillegges mindre vekt. Etter vår vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og 
virkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke betydning i dette området, jf. 
naturmangfoldlovens § 9. På bakgrunn av vegetasjonens egenskaper, er potensialet for forekomster 
av truede arter vurdert som lav.  
 
Naturmangfoldlovens § 10 (økosystem og samlet belastning) vurderes slik at utbyggingen er vurdert i 
kommuneplanen og i eksisterende plan. Helt konkret utgjør de ca. 0,49 daa en svært liten del av 
denne typen natur på Bokn. Området er innenfor eksisterende planområde og man kan regne med at 
en grundig overordnet vurdering allerede er gjort. Det er på overordnet nivå man vurderer hvilke 
delområder man skal ta vare på innenfor enkelte områdetyper. Regionalplanen gir et regionalt 
perspektiv på videre utnyttelse av arealene og ressursene.  
 
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) er ikke 
konkretisert her, men ligger implisitt i planens krav i bestemmelser og gjennom krav til godkjenning av 
tekniske plan. Plankart og -bestemmelser inneholder ellers ikke spesielle krav for å ivareta de 
naturinteressene som er i området. Generelle krav i lov og forskrift vil være tilstrekkelig.  
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Vurdering av Naturmangfoldlovens § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) henger sammen 
med vurderingen av § 11. Tiltakshaver skal i sammenheng med utbyggingen velge teknologi og 
utforming av anleggstiltak som gir minst mulig negativ påvirkning på naturen. Eksempel i denne 
planen er f. eks. endring av adkomst for publikum til LNF-området nord for planområdet fra kjøreveg til 
friområde sti. 
 

 
5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 

5.5 Konklusjon  
 
I ROS-analysen er det vurdert ulike hendelser og situasjoner. Alle forhold er akseptable.  
Det er ikke avdekket ytterligere forhold der forebyggende eller skadereduserende tiltak må 

gjennomføres. 

For de gjeldende tema sikrer planen tiltak etter gjeldende normer og krav.  


