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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.: (ny plan) Gnr.: 9 Bnr.: 3

Plannavn: Sæbøstølane - Detaljregulering for boliger – gnr 9/3

Møtested: Rådhuset, Kopervik

Møtedato: 04.10.2017 

Forslagstiller/søker: Sameiet gnr 9/3

Konsulent/kontaktperson: Gismervik Arkitekter v/ Thorleif Waage Gismervik

Kommunens deltakere: Kåre Bua (Bokn), Kjell Gilje, Aage Steen Holm, Kjell Arne 
Valentinsen

Referat sendes til: ga-norge@online.no



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

2. Gjeldende planer i området 

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

Illustrasjoner, fotos og lignende

X Beskrivelse/oppstilling av 
tema for drøfting: 

- Bebyggelsens plassering vil være avhengig av 
adkomstløsningen. 

- Sameiet 9/3 forestiller seg konsentrert bebyggelse 
evt i samspill med frittliggende eneboliger. 

- Bebyggelsen kan plasseres i grupper for å skape 
åpne arealer. Konsentrert bebyggelse, 
rekkeboliger, kjedeboliger, lavblokk, klynger av 
bebyggelse. Utnyttelse anslagsvis 30-50 %. 

- Terrenget heller mot øst og dette vil utnyttes slik 
at mest mulig av bebyggelsen får utsikt til 
landskap og eller sjø. 

- Sameiet 9/3 ønsker å medta arealene øst og vest 
for område B6. 

- Det foreslås formål Fellesanlegg, Småbåtanlegg, 
Naustområde og Badeanlegg i området øst for B6 
mot sjø 

- Sameiet 9/3 ønsker også å sikre adkomst til 
arealene nord for område B6.

Vurdering om 
konsekvensutredning:

 Annet (spesifiser): 

Regional plan for areal og 
transport på Haugalandet:  

 

Føresvik er definert som områdesenter. Områder med 
ledig boligareal skal prioriteres gjennom 
kommuneplanene. Krav til min. 2 boliger/daa innenfor 
500 m fra sentrum. Ingen krav utenfor 500 m. B6 ligger 
ca 500 m fra sentrum.

Kommuneplanens arealdel – 
formål:  

B6 er avsatt til boligformål, med byggegrense mot sjø 
innenfor boligområdet. Krav om områdeplan som viser 
blant annet adkomstløsning, samt rekkefølgeutbygging 
av B6, B9, B10 og B13.



  
   

  

  

  

  
3. Pågående planarbeid 

X Krav om reguleringsplan

X Uregulert 

Gjeldende reguleringsplan:

Plankart utlevert

 Bestemmelser utlevert

 Filformat oversendt

Tilgrensende reguleringsplan(er) - 
plannummer: 

- 198201; Føresvik gnr 9 bnr 5 – boliger 
- 200702: Føresvik 
- 201402: Føresvik marina – vestre del

Plankart utlevert

Bestemmelser utlevert

 Filformat oversendt

 Evt temaplaner i området:

Planarbeidet er i samsvar med overordnede planer

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

- B6, B9, B10 og B13 skal inngå i en 
områderegulering, med etappevis 
utbygging av boligfeltet  

- Tiltakshaver ønsker også å utvide 
planområdet i øst og vest inn i LNF-
områder, i øst inn i områder som har 
byggeforbud (byggegrense) mot sjø 

- Evt BYA over 35 %

X  Det pågår ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til



  

4. Formell behandling av planforslaget / kommentarer 
  

* 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 

 Det pågår følgende planarbeid i området

 Konsekvensutredning er under arbeid i området

X  Annet: Kommunen skal i løpet av 2017/2018 revidere kommuneplanens arealdel. 
Dette innebærer også konsekvensutredning av nye utbyggingsområder.

X Det antas at planen kan fremmes som privat detaljregulering eller som 
reguleringsendring      

 Det antas at planen kan behandles som en mindre reguleringsendring

X Kommunen stopper planinitiativet *

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

                     (dato)

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

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

 Begrunnels
e KU: 

Området er avsatt som fremtidig boligområde i kommuneplanens 
arealdel. Dersom det foreslås utvidelse av boligområder utenfor avsatte 
områder i kommuneplanens arealdel, vil dette fanges opp av § 8 og 
vedlegg II pkt 13 i  Forskrift om konsekvensutredning (utvidelser av 
tiltak). Tiltaket må derfor vurderes etter § 10 i samme forskrift, hvorvidt 
det vil få vesentlig virkning for samfunn og miljø. Kommunen vurderer 
at en utvidelse av bolig østover nedenfor byggegrense mot sjø (og i 
LNF-område) krever konsekvensutredning. Nye formål i strandsonen, 
slik som badeanlegg, naust og småbåtanlegg vil også kreve 
konsekvensutredning ut fra samme vurdering.   

Det stilles ikke krav til planprogram eller melding. 

Friluftsliv (Allmenhetens adgang til strandsonen og påvirkning av 
nærturterreng), naturmangfold, landskap og flom/stormflo vil være 
utredningstema. 

Annet: Planen stoppes dersom planen omfatter tiltak i LNF-områder mot sjø i 
strid med kommuneplanens arealdel. Dette gjelder også tiltak nedenfor 
byggegrense mot sjø i området B6.



før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning. (Plan- og 
bygningsloven, § 12-8, 2. ledd) 

5. Beskrivelse av planforslaget 

  

Geografisk plassering av plan: Føresvik nord, Sæbøstølane

Størrelse på planområdet, daa: Ca 32 daa

Eksisterende forhold: Naturmark, litt skog og kystlynghei

Formål med planarbeidet: Regulere for boliger med ulik konsentrasjon, 
naust, småbåthavn, fellesanlegg og badeanlegg 
samt internveier.

Hovedtema/ grunnleggende forhold 
som må avklares:

- Adkomstvei 
- Vann, avløp, overvann og brannvern 
- Hensyn til strandsonen/byggeforbud mot 

sjø

Annet: 



MOMENTLISTE - VIKTIGE TEMA I PLANARBEIDET 

  
6. Følgende tema må belyses av forslagstiller i nødvendig utstrekning: 
  

X Kategorier og arealbruksformål

- Kategoriene må listes opp i planbeskrivelsen og areal per kategori må oppgis. 
- Mal for planbestemmelser finnes på www.karmoy.kommune.no. 

X Arealutnyttelse/tetthet (iht. fylkesdelplan og kommuneplan)

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

- Siktlinjer i veikryss/avkjørsler må inkluderes i planområdet.  
- Kommunen anbefaler at hele adkomstveien fra Stabbursvegen/Boknatunvegen 

tas med i planen.

X Alternativvurderinger (arealavgrensning, lokalisering)

Adkomst til boligområdet. Dersom eksisterende vei (Lyngvegen) skal brukes, må det 
ses på veibredde og siktlinjer. Adkomst gjennom Leirgrovvegen ved sjøen anbefales 
ikke. Dette vil kreve en bratt stigning, samt at krysset Leirgrovvegen-Stabbursvegen 
vil kreve ombygging for å sikre god sikt og svingradius. 

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.

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

X Rekkefølgekrav

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



X Folkehelseperspektivet (møteplasser, fysisk aktivitet, ulike familietyper)

X Universell utforming

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

X Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)

- Se kommuneplanens bestemmelser §3.4.4. 
- Lekeområder skal synliggjøres i plankartet. 
- 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. 
- Krav til kvartalslekeplass i bostedsområder over 25 boenheter. 
- 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.  

- Dersom omdisponering av areal som brukes av barn, skal barns interesser 
dokumenteres, eksempelvis gjennom en barnetråkkundersøkelse. Brukte 
områder skal sikres i planen. 

X Infrastruktur (skole, barnehage, butikk o.l)

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

- Det bør vurderes fortau eller alternativ gangveg ned mot sentrum/skole

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

- Vei inn i boligfeltet skal være kommunal vei, med bredde 6 meter og asfaltert 
veibane 4 m. Dersom mer enn 30 boenheter skal det vurderes fortau med 
regulert veibredde 8 m. Krav om fortau på +50 boenheter. Dette i henhold til 
kommunal vegnorm for Karmøy kommune. Samme vegnorm setter 
byggegrense mot vei til 3 meter. I planbestemmelsene til kommuneplanen for 
Bokn står det at byggegrense mot kommunal vei skal være 15 m, eller at annet 
fastsettes i plan. 

- Se for øvrig punkt om hensiktsmessig «planavgrensning» og 
«alternativvurderinger» over.



X Kollektiv tilgjengelighet (busstilbud, nærhet)

X Parkering (behov/normer)

Garasje kan tillates med BYA inntil 50 m2, mønehøyde maks 4,5 m (kommuneplanens 
bestemmelser §3.4.2.2). Det skal være minimum 2 biloppstillingsplasser per boenhet 
større enn 50m2. Dersom konsentrert bebyggelse med mer enn 10 boenheter, skal det 
settes av areal til felles parkering og sykkelparkering Nye boligområder skal ha 
gjesteparkering. (Kommuneplanens bestemmelser § 3.4.5)

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 
- Det skal foreligge radonundersøkelse før utbygging kan skje, med evt plan for 
sikringstiltak.

X Naturvern (biologisk mangfold/fauna)

Naturmangfoldlovens §§8-12 skal kommenteres i alle plansaker og legges til grunn 
også for konsekvensutredningen.

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



- Gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og bygningsloven §1-8) 
- Se krav om konsekvensutredningstema 
- Kommunen anbefaler ikke tiltak nedenfor byggegrense mot sjø som er i strid 

med kommuneplanens arealdel. 
- Bygg for varig opphold må ligger over kote +2,5 m, for naust gjelder kote +2,0 

m (§3.4.6 i bestemmelser til kommuneplanens arealdel) 
- Bygging av brygger, moloer etc skal håndteres av havne- og farvannsloven i 

tillegg til plan- og bygningsloven (§7.1) og må godkjennes av både kommunen 
og havnemyndighetene. 

- Fellesområder på land ved anlegg av småbåthavn skal være allment 
tilgjengelig. 

- Det må settes byggegrense mot sjø i plankartet

Vassdrag (elv, vann, nedslagsfelt)

Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)

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

Beskriv særlig påvirkning av boliger mot etablert turveg vest i planområdet.

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.

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

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



  

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

- Ta kontakt med VAR i Bokn kommune. Det finnes vannledning&avløp i 
Lyngvegen. 

- Brannvern/kummer må etableres.  
- Skisse til teknisk plan må legges ved planutkastet.

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)

- Se pkt 3.4.2 i bestemmelser for kommuneplanens arealdel: Tetthet og 
utbyggingsvolum. 

- Maks BYA=35% for eneboliger, inntil 1000 m2 tomt.  
- For bygninger med mønetak skal gesimshøyde være maks 6,5 m og 

mønehøyde 9 m. Med flatt tak er tillat gesimshøyde 7 m  
- Naust: BYA=maks 40 m2, mønehøyde 5 meter, gesimshøyde 3 meter. Se for 

øvrig bestemmelser for kommuneplanens arealdel § 3.4.2.4

Estetikk (form, struktur, funksjon, uttrykk)

X Arkitektur og tilpasning

Se punkt over og bestemmelse § 3.5.2 i kommuneplanens arealdel

X Annet (sykkelparkering, søppelhåndtering)

- Evt. felles søppelanlegg må vises i plankartet. Det må settes av henteplass for 
søppelbil i konsentrerte boligområder (også snuplass) 

- Se generelle reguleringskrav i kommuneplanens bestemmelser § 3.7



KRAV TIL PLANMATERIALE 

 7. Krav til planoppstart: 

Saksbehandler har informert om følgende forhold: 

  

8. 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 

  
Spesiell tilleggsdokumentasjon som kreves:   

  

9. Andre momenter: 

  

X Kunngjøring/varsling av oppstart av planarbeid (minst én avis og ei nettside, eventuelt 
www.bokn.kommune.no)

 X Innhenting og vurdering av uttalelser og merknader til oppstartmelding

Tilrettelegging for informasjonstiltak og medvirkning

X Planbeskrivelse, eventuelt planprogram og konsekvensutredning

X Erklæring forundersøkelse

 Støyberegning

X Bildemontasje/illustrasjoner 

Snitt 

 Annet (spesifiser): 

X Forslag til planbestemmelser og evt. beskrivelse oversendes i digital form (sendes i 
PDF/A-format i tillegg til redigerbart format) 

  
  
 



INFORMASJON  
  
10. Saksgang og tidsforbruk 

  
11. Gebyr 

  
  

  
Referat er et 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 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 m.v., 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, 04.10.2017 
Referent: Aage Steen Holm 
Referat er mottatt og godkjent  
  
  
  
  
  
Forslagstiller ……………………….                       …………………………… 
  
  
  
  
  
Kommunen ……………………….                        …………………………… 
 

 Kryss av ved behov for foreløpig unntak fra offentlighet.


