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Karmøy kommune – Innsigelse til kommunedelplan 668 for Fv.47 på strekningen    
Åkra sør - Veakrossen  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til oversendelse fra Fylkesmannen i 
Rogaland datert 22. mars 2016. Saken er oversendt for behandling etter plan- og 
bygningsloven § 11-16. Det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland, begrunnet 
med at den foreslåtte omkjøringsveien vil gi betydelige inngrep i og oppsplitting av et stort 
sammenhengende natur- og kulturlandskap med store verneverdier. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner den foreliggende 
kommunedelplanen for Fv. 47 som vedtatt av Karmøy kommunestyre den 8. februar 
2016. Det er i avgjørelsen lagt vekt på hensynet til lokaldemokratiet og målet om å legge 
til rette for mer lokal tilpassing av arealpolitikken. Departementet legger til grunn at 
kommunen som del av videre reguleringsplanarbeid vil konkretisere og fastsette 
nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta landskapsbilde, naturmiljø og landbruk. 

Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas dermed ikke til følge. 

Bakgrunn for saken 

Planen gjelder ny omkjøringsvei forbi Åkrehamn sentrum fra Åkra Sør til Veakrossen, vest i 
Karmøy kommune. Fv. 47 passerer i dag gjennom Åkrehamn sentrum, og fungerer her både 
som handlegate, boliggate og gjennomkjøringsvei. Trafikktallene sør for Åkrehamn er mye 
lavere enn i sentrum og nordover. Ut fra kommuneplanen 2014-2023 og overordnede areal- 
og transportplaner skal boligbygging og derav følgende trafikkvekst i all hovedsak skje nord 
for Åkra.  
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Karmøy kommunestyre vedtok i møte den 25. mars 2014 å gjenoppta arbeid med kommune-
delplan for ny Fv. 47, Åkra sør – Veakrossen. Veiprosjektet var sentralt for at Karmøy 
kommune ble en del av «Haugalandspakken», som er en avtale mellom kommunene Etne, 
Sveio, Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær og Vindafjord for innkreving av ekstraordinær 
finansiering av veier. Bompengepakken ble vedtatt av Stortinget 2. juni 2008. Kommunen 
mener at prosjektet er avgjørende for videre utvikling i denne delen av kommunen. En 
bygging av omkjøringsveien er i utgangspunktet sett som del av «Haugalandspakken», som 
pr. i dag i hovedsak omfatter en standardheving av de to viktigeste transportårene gjennom 
regionen: E134 mellom Haugesund og Etne og Fv. 47 gjennom de syv involverte 
kommunene. 
 
Planarbeidet startet opp første gang i 2009. Fylkesmannen fremmet innsigelse til alle 
veialternativene som gikk øst for Heiavatnet naturreservat. Denne innsigelsessaken ble avgjort 
av Miljøverndepartementet 17. oktober 2012, der kommunedelplanen ikke ble godkjent. I 
vedtaket anbefalte Miljøverndepartementet kommunen å ta kontakt med fylkesmannen og 
fylkeskommunen for å se om en bearbeiding av alternativ 4 kunne gi grunnlag for enighet om 
en trasé som ikke kom i konflikt med nasjonale naturmangfoldverdier.  
 
Karmøy kommune har i forbindelse med fornyet behandling funnet at det ikke er grunnlag for 
å følge opp Miljøverndepartementets anbefaling fra 2012, da det etter kommunens vurdering 
ikke løser de lokale behovene. Kommunen besluttet derfor å ta opp igjen det tidligere avviste 
alternativ 3. Som grunnlag for planarbeidet ba kommunestyret Statens vegvesen om å 
utarbeide tilleggsvurderinger for de temaene som var grunnlaget for fylkesmannens innsigelse 
i forrige runde.  
 
Planforslaget bygger forøvrig på de utredninger og forutsetninger som ble lagt til grunn i 
2009-2012. Ved varsling av igangsetting av planarbeidet uttalte fylkesmannen 21. januar 2015 
følgende: «Vi viser til Miljøverndepartementets avgjørelse i saken fra 17.10.2012, der det 
veialternativet som nå blir varslet oppstart på ble opphevet. Fylkesmannen vurderer at det 
ikke er grunnlag for å gå videre med planlegging av dette veialternativet.» 
 
Fylkesmannen i Rogaland opprettholdt i brev av 24. august 2015 sin innsigelse til planlagt 
omkjøringsvei forbi Åkra. Omkjøringsveien vil gi betydelige inngrep i og oppsplitting av et 
stort sammenhengende natur- og kulturlandskap med viktige landbruks-, natur-, frilufts- og 
landskapsverdier. Fylkesmannen finner at omkjøringsveien kommer i sterk konflikt med 
viktige regionale og nasjonale jordverninteresser.  
 
Fylkesmannen viser videre til at regionalplan Haugalandet og kommuneplan for Karmøy 
legger opp til at bolig- og næringsveksten skal skje fra Åkra og nordover/østover, noe som 
gjør at trafikkveksten i framtida vil komme nord for Åkra. Fylkesmannen mener behovet for 
en omkjøring fra sørsiden rundt Åkrehamn sentrum derfor ikke vil være til stede, og ikke er 
forankret i overordnede arealplaner. 
 
Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok 1. september 2015 følgende 
høringsuttalelse til planen:  
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Rogaland fylkeskommune støtter ønsket om en bærekraftig trafikkløsning i Åkrehamn, både ut 
fra hensynet til nærmiljø, trafikksikkerhet og mulighetene for en god og funksjonell sentrums- 
og tettstedsutvikling. 

1. Det anbefales fortrinnsvis å gå videre ut fra alternativ 3 for ny omkjøringsvei Ådland 
– Veakrossen der veitraséen legges øst for Åkrehamn sentrum, også for best mulig å 
bygge opp om et framtidig attraktivt sentrum i Åkrehamn. 

2. Rogaland fylkeskommune forutsetter at kulturminneinteressene ivaretas i den videre 
planprosessen i samsvar med kulturminneloven, jfr. saksforelegget, og at løsningene i 
størst mulig grad ivaretar jordbruks-, natur- og miljøhensyn. 

 
Mekling i saken ble avholdt 5. januar 2016 med representanter fra Karmøy kommune og 
Fylkesmannen i Rogaland. Det ble ikke oppnådd enighet. Kommunen viste til at innsigelsen 
er fulgt opp gjennom avbøtende tiltak i forbindelse med forslaget til ny kommunedelplan. 
Fylkesmannen mener at det ikke er nye momenter i saken som tilsier at Miljøverndeparte-
mentets avgjørelse fra 2012 settes til side. 
 
Karmøy kommunestyre behandlet planen 8. februar 2016 og vedtok følgende: 

1. Kommunestyret vedtar forslag til kommunedelplan for Fv. 47, Åkra sør - Veakrossen, 
med tilhørende bestemmelser og konsekvensutredning med tilleggsutredninger. (Vist 
på kart sist datert 25.01.16). Jf. plan- og bygningslovens § 11-15. 

2. Kommunestyret konstaterer at det foreligger innsigelse mot planforslaget fra 
Fylkesmannen i Rogaland. Jf. plan- og bygningslovens § 5-4. Mekling er gjennomført 
uten at enighet ble oppnådd. Planforslaget oversendes Kommunal-  og 
moderniseringsdepartementet, jf. plan- og bygningslovens § 5-6. 

 
Fylkesmannen i Rogaland anbefaler i sitt oversendelsesbrev av 22. mars 2016 at 
departementet tar innsigelsen til følge. Dette er begrunnet med at omkjøringsveien vil gi 
betydelige inngrep i og oppsplitting av et stort sammenhengende natur- og kulturlandskap, og 
kommer i sterk konflikt med viktige regionale og nasjonale verdier. Kystlynghei, hubro og 
åkerrikse vil i vesentlig grad bli negativt påvirket, og Heiavatnet naturreservat vil bli bygd inn 
som følge av omkjøringsveien. 
 
Fylkesmannen mener det i liten grad har kommet fram nye planforutsetninger i den siste 
kommunedelplanrunden som tilsier endring av departementets tidligere vedtak. Det 
konfliktnivået som ble avdekket i første planrunde, er fremdeles gyldig for saken. Det som er 
nytt siden forrige behandling, er revisjonen av regional plan for areal og transport på 
Haugalandet og Karmøy kommuneplans arealdel 2014-2023. Det legges her opp til at bolig- 
og næringsveksten skal skje fra Åkra mot nord og øst. Dette gjør at trafikkveksten i framtiden 
vil komme nord for Åkra. Fylkesmannen mener derfor at behovet for en omkjøringsvei fra 
sørsiden rundt Åkra vil være lite, og at veien heller ikke er forankret i overordnede 
arealplaner. 
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Befaring og møte i saken ble avholdt 19. mai 2016. Tilstede var representanter for Karmøy 
kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, grunneiere, enkelte 
interesseorganisasjoner, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, 
Miljødirektoratet, Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen region vest 
og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Klima- og miljødepartementet (KLD) har i sitt brev av 29. juni 2016 konkludert med at det 
ikke er fremkommet nye opplysninger i saken som gjør at vedtaket fra 2012 bør settes til side. 
KLD mener det har fremkommet momenter som taler for at det er enda mindre 
samfunnsmessig nytte i å anlegge veien nå enn ved behandlingen i 2012. Nye fakta om arter 
og naturtyper gjør det etter KLDs syn mer konfliktfylt å bygge ut etter alternativ 3 nå enn i 
forrige runde. Karmøy kommune har fått utarbeidet fem ulike fagnotater som omtaler hubro, 
åkerrikse, naturtyper, hydrologi, og landskap, nærmiljø og friluftsliv. Disse rapportene 
kommer i tillegg til konsekvensutredningen fra 2009, som lå til grunn for forrige 
kommunedelplan.  
 
KLD påpeker at forslaget til ny Fv. 47 vil føre til betydelige inngrep og fragmentering av et 
stort sammenhengende natur- og kulturlandskap. Planforslaget vil påvirke flere truede og 
sårbare naturtyper og arter, blant annet kystlynghei som er en sterkt truet utvalgt naturtype. 
Karmøy er ett av kjerneområdene for å ivareta denne naturtypen i Norge. Veien vil bli 
liggende tett inntil Heiavatnet naturreservat, og avskjærer den direkte kontakten mellom 
våtmarksområdet og kystlyngheien innenfor. Den økologiske sammenhengen mellom 
nasjonalt viktige våtmarksområder og områder med kystlynghei vil dermed bli negativt 
påvirket av tiltaket. 
 
KLD viser videre til at området er et viktig regionalt og lokalt friluftslivsområde, og at veien 
vil bli liggende som en barriere mellom eksisterende bebyggelse og områdene øst for Åkra. 
Friluftsområdene øst for planlagt trase vil bli sterkt påvirket, ved at flere av veiene som i dag 
går øst-vest fra bebyggelsen i Åkra, blir avskåret av omkjøringsveien. KLD mener derfor at 
foreslått veitrase vil ha negativ innvirkning på områdets verdi som regionalt grøntstruktur- og 
nærturområde.  
 
KLD mener det er usikkert om den samfunnsmessige nytten av å etablere ny vei oppveier 
disse negative konsekvensene. KLD tilrår derfor at innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland 
tas til følge. 
 
Landbruks- og matdepartementet (LMD) anbefaler i sitt brev av 11. juli 2016 at 
innsigelsen fra fylkesmannen ikke tas til følge. LMD mener hensynet til lokaldemokratiet og 
målet om å legge til rette for mer lokal tilpassing av arealpolitikken må veie tyngst i denne 
saken, selv om det foreligger jordvern- og landskapsinteresser i området. LMD anbefaler at 
det settes som vilkår at omdisponert areal tilbakeføres til LNF-formål dersom veiprosjektet 
ikke gjennomføres. 
 
Samferdselsdepartementet (SD) viser i sitt brev av 23. august 2016 til at det er Rogaland 
fylkeskommune som er forvaltningsmyndighet for den aktuelle veien. SD ser det derfor ikke 
som naturlig å gi konkrete vurderinger av aktuelle alternativ, men viser til Vegdirektoratets 
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brev av 1. juni 2016. SD påpeker avslutningsvis at beslutning for KVU/KS1 Haugesund 
forventes å ville foreligge høsten 2016, jf. omtalen i Vegdirektoratets brev. 
 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til vurderingene som er mottatt fra 
fylkesmannen og involverte departementer med underliggende etater. Her framkommer det at 
det er flere viktige hensyn og interesser som må veies opp mot hverandre. Hensynet til 
lokaldemokratiet og målet om å legge til rette for mer lokal tilpassing av arealpolitikken 
tillegges stor vekt. 
 
Som Klima- og miljødepartementet påpeker, vil ny Fv. 47 etter foreslått trasé få konsekvenser 
for viktige verdier knyttet til naturmangfold, friluftsliv og landskap. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet viser til at Karmøy kommune gjennom planarbeidet er kjent 
med disse verdiene i området, og mener at det er mulig å finne tilfredsstillende avbøtende 
tiltak. Det er vedtatt retningslinjer til kommunedelplanen med føringer om hvordan hensyn til 
landskapsbilde, naturmiljø og landbruk skal følges opp i kommende reguleringsplan. 
Departementet legger til grunn at disse retningslinjene følges opp i det videre planarbeidet.  
 

Vedtak 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-16 godkjenner Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet Karmøy kommunestyres vedtak 8. februar 2016 av 
kommunedelplan 668 for Fv. 47, Åkra sør - Veakrossen, med tilhørende bestemmelser.  
 
Karmøy kommune er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet. 
 
 
Med hilsen  
 
 
 
Jan Tore Sanner 
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