
Områderegulering Arsvågen næringsområde med etablering av ny molo 

BESTILLINGSSKJEMA OPPSTARTSMØTE 

PLANINITIATIV 



 
 

 

Oppstartsmøte – planarbeid 

Bestillingsskjema 
Plan- og bygningsloven § 12-8 

 

Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 krever at det forut for oppstart av reguleringsplaner 

avholdes et formelt oppstartsmøte: «Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, 

skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan 

planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet». 

 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl  

§ 12-3, og at fagkyndig skal delta på oppstartsmøte. Fra kommunen stiller alltid 

saksbehandler samt en annen representant fra administrasjonen, som regel 

forvaltningssjefen. 

 

For at vi skal kunne forberede oss tilstrekkelig til oppstartsmøtet, ber vi om at skjemaet fylles 

ut i sin helhet. Skjemaet skal fylles ut av en fagkyndig. 

 

Ferdig utfylt skjema sendes: post@karmoy.kommune.no 

 
 

 

 

 

Ønsket navn på planen  Områderegulering for Arsvågen næringsområde 

Gards- og bruksnummer 16/9, 16/2 

Størrelse på planområdet 199 daa (herav 23 daa utvidelse) 

 

 

 

Møtedeltakere: 

 

Fagkyndig (firma og person) Norconsult AS v/Morten Lippestad 

Forslagstiller Statens vegvesen v/ Hans Ivar Ravn-Larsen 

Grunneier(e)  

Eventuelt andre deltakere  

E–post kontaktperson Morten.Lippestad@norconsult.com 

 

 

  

mailto:post@karmoy.kommune.no


 
Beskrivelse av planinitiativ: 

 

Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med 

forespørsel om oppstartsmøte, jf. Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Dette bestillingsskjemaet følger § 1 (a-l) i 

forskriften. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre 

planarbeidet.  

 

 

Før du fyller ut, merk: 

 

• Dersom noen punkter under ikke er endelig avklart eller ikke berører planinitiativet, 

skal dette framkomme i tabellen under aktuelt punkt 

• Det må legges ved en enkel ideskisse som grovt viser ønsket tiltak 

• Forslagstiller skal vurdere om det vil bli krav til konsekvensutredning jf. Forskrift om 

konsekvensutredning § 9. Vurderingen skal begrunnes 

• Planinitiativ (fullt utfylt bestillingsskjema) med vedlagte skisser skal gjøres offentlig 

tilgjengelig ved kunngjøring og varsling av planoppstart, jf. § 5 i Forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

• Planprosess og plantype vil bli drøftet på møtet 

 

 

Redegjør for (beskriv så langt som nødvendig): 

a) Formål med planen 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. 

b) Planområdet, og vil planarbeidet 

få virkninger utenfor 

planområdet 

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. 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og 

andre tiltak 

Omreguleringen omfatter en optimalisering av 

regulert kjøreadkomst til næringsområdet. 

d) Utbyggingsvolum og 

byggehøyder 

Som i foreliggende reguleringsplan forutsettes 

utbyggingsvolum og byggehøyder i 

næringsområdet avklart i påfølgende 

detaljreguleringsplan. Utfyllingens utforming 

fremkommer av vedlagt idéskisse. 

e) Funksjonell og miljømessig 

kvalitet 

Det vil bli sett nærmere på i hvilken grad tiltaket 

kan ventes å innvirke på funksjonelle og 

miljømessige kvaliteter. 

f) Tiltakets virkning på, og 

tilpasning til, landskap og 

omgivelser 

Omreguleringen kan innebære landskapsmessige 

virkninger. Landskapstilpasning har vært 

behandlet i foreliggende reguleringsplan. 

Hovedprinsippene for landskapstilpasning 

foreslås videreført i ny plan. 

g) Forholdet til kommuneplan, evt. 

gjeldende reguleringsplaner, 

retningslinjer og pågående 

planarbeid 

Utfylling av Arsvågen ligger inne i gjeldende 

kommuneplan for Bokn kommune. I 

kommuneplanen er utfyllingsarealet lagt på 

sørsiden av moloen og Nordre Solholmen. I vedtatt 

kommunedelplan for E39 og foreliggende 

reguleringsplan for Arsvågen er utfyllingsarealet 

lagt på nordsiden av moloen og Nordre 

Solholmen. Omreguleringen forutsetter utfylling 

på nordsiden av moloen og Nordre Solholmen.  

 

Forslagstiller er ikke kjent med at det pågår annet 

planarbeid innenfor planområdet.  

h) Vesentlige interesser som berøres 

av planinitiativet 

Omreguleringen vil kunne ha påvirkning på: 

• Fergedrift 

• Friluftsliv 

i) Hvordan ivareta samfunns-

sikkerhet, blant annet gjennom å 

forebygge risiko og sårbarhet 

Risiko- og sårbarhetsanalyse er utredet i 

foreliggende plan. Analysen vil i nødvendig grad 

oppdateres til ny plan.  

j) Hvilke offentlige organer og 

andre interesserte skal varsles om 

planoppstart  

(Se vedlagte varslingsliste, list 

opp de aktuelle i høyre kolonne) 

• Rogaland fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Rogaland 

• (Statens vegvesen Region Vest) 

• Haugaland Kraft AS 

• Telenor ASA 

• Mattilsynet – Haugalandet 

• Karmsund Havn IKS 

• Kystverket Vest 

• Fiskeridirektoratet 

• Direktoratet for mineralforvaltning 

• Fjord1 



 
• Fortidsminneforeningen – Haugaland 

lokallag 

• Friluftsrådet vest 

• Karmøy næringsråd 

• Skudeneshavn Næringsforening 

• Karmøy bonde- og småbrukerlag 

• Bokn bondelag 

• Bokn båtforening 

• Bokn fiskarlag 

• Bokn Historielag 

• Bokn Næringsforum 

• Bokn Sau og Geit 

k) Prosess for samarbeid og 

medvirkning fra berørte 

myndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

Planarbeidet foreslås organisert som en 

omregulering, jf. pbl. § 12-14, med ordinær 

planprosess. Medvirkning ivaretas gjennom varsel 

om oppstart av planarbeidet og utleggelse av 

planforslaget til offentlig ettersyn. Det legges i 

utgangspunktet ikke opp til folkemøter, men 

behovet for eventuelle særmøter med berørte 

aktører vil bli vurdert fortløpende.  

l) Vurdering av om planen er 

omfattet av forskrift om 

konsekvensutredning. Hvordan 

blir i tilfelle kravene ivaretatt? 

(Husk begrunnelse!) 

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.  

 

 

 

Dersom overnevnte informasjon ikke er oppgitt/skisse mangler, vil kommunen 

ikke avtale oppstartsmøte.  

 

Utfylt bestillingsskjema skal gjøres tilgjengelig ved varsel om planoppstart 

(planinitiativ) sammen med referat fra oppstartsmøtet. 

 

Annen informasjon: 

 

Ikke nødvendig å fylle ut dersom det ikke er aktuelt 

 



 
Andre deltakere som forslagstiller 

ønsker fra kommunen 

 

Ønsket møtedato 

(gjerne mer enn ett forslag og 

minimum 14 dager fra dags dato) 

 

18.09.18 

Andre punkter forslagstiller ønsker å 

kommentere spesielt 

 

 

 

Det kan ved særlige behov avtales telefonmøter eller møter via skype/andre digitale 

medier. I så tilfeller ber vi om at forespørsel om dette kommer i boks over om «andre 

punkter». Vi vil da ta kontakt for nærmere detaljer. 

 

Det betales ikke noe til kommunen for avholdte oppstartsmøter. Informasjon om 

Karmøy kommunes gebyrer for behandling av innsendt planforslag finnes på 

kommunens hjemmesider, under fanen «Aktuelt» og avgifter/gebyr. 

  



Områderegulering Arsvågen næringsområde med etablering av ny molo 

IDESKISSER – PLAN OG SNITT 

PLANINITIATIV 
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