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Bakgrunn
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Planområdet er på ca. 6,6 daa inkl. område i sjø og elv. Planarbeidet tar først og fremst sikte på å
legge til rette for bolig og fritidsbolig innenfor Gnr./ bnr.: 131/3 (Sardinfabrikken). Planen skal
likevel også gi rom for mulig etablering av småskala næringsvirksomhet. Selve Sardinfabrikkens
ytre skal bevares så langt det lar seg gjøre gjennom en rehabiliteringsprosess, annen bygning på
eiendommen skal rives og frigjør plass til ny bygning.
Formål i planen:
Offentlig kyststi langs kai, Kombinert formål: konsentrert –fritidsbolig/småblokkbolig,
enebolig, kontor, tjenesteyting, lettere industri, verksted, lager, forretning.
Avkjøring mot offentlig veg, offentlig anlegg og fellesareal vil også væra en del av planen.
Det er vurdert ikke å være nødvendig med konsekvensutredning i planprosessen.
Hensynsoner i planen:
Faresone-Flomfare, Frisiktsoner
Sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner og kulturmiljø.



Planstatus
Området har formålet bygg og anlegg som skal vernes innenfor byggeområde og kjøreveg, gang/sykkelveg innenfor offentlig trafikkområde i eksisterende reguleringsplan: Skånevik Del 1Sentrum. Området er i kommuneplanen avsatt til sentrumsområde, gang -/ sykkelveg og hovedveg.
Det kjennes ikke til annet planarbeid som er i gang i nærheten eller andre forhold som gjelder
planarbeidet.

Utsnitt fra dagens Planområdet.



Omtale av planområdet
Geografisk plassering i kommunen
Planområdet ligger i Skånevik sentrum i Prestevågen og grenser til Skåneviksvegen mot sør og
Valdraelva mot vest.
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Historikk
Planområdet omtales som Sardinfabrikken som i ca. 100 år var hjørnestensvirksomhet i bygda.
Produksjonen startet opp 1908 og fabrikken hadde på det meste 150 ansatte. I april 2001 ble
fabrikken (King Oscar) lagt ned, da eid av Norway Food. Etter dette har det vært flere eiere av
eiendommen, nåværende eiere (Meierigården Etne AS) overtok i 2016 og startet umiddelbart arbeid
med regulering.
Bygningsmassen har gjennom alle år etter 2001 stort sett stått tom, kun en mindre del av bygg og
kai i nordøst har vært i bruk av et ettmannsforetak, resterende er uten bruk, kun noe areal i 1.etg. har
vært nyttet som midlertidig lager.
Bygningsmassen innenfor planområdet består av et murbygg med skifertak fra starten av 1900-tallet
som er med flere tilbygg av ulike kvaliteter som er bygd rundt seg som til sammen skaper ett stort
sammenhengende bygningsvolum. det kun deler av bygningsmassen med historisk verdi. Spesielt er
bygningens plassering i bybildet sett fra Skåneviksvegen historisk viktig. Plasseringen er svært
synlig og er med på å skape hovedgaten som danner Sentrum. Resterende deler av bygningsmassen
består av ulike tilbygg og bla. en enkel hall.
Eksisterende veg- og trafikkforhold
Eiendommen ligger langs FV48 (Skåneviksvegen), kryss knytter seg på denne direkte med en
avkjørsel som er noe uoversiktlig på grunn av helning og planter som vokser i frisiktsonen.
Kollektivtransport med ferge mellom Skånevik, Utåker og Matre, og buss mellom Etne og Skånevik
kjører daglige ruter. Holdeplass, ferjekai er kun 150 m fra planområdet (se vedlegg F4). Det er noe
åpent areal innenfor planområdet som ikke er bebygd, men det er ikke satt av/merket plass for
parkering, verken for personbiler ellet større kjøretøy.
Eksisterende terrengforhold, landskap, vegetasjon
Planområder er stort sett flatt på kainivå. Gode solforhold mot øst, sør og vest. Lite eller ingen
vegetasjon. Geologiske ressurser er ikke relevant.
Det finnes ingen eksisterende grønnstruktur/friområde, areal til leik innenfor planområdet.
Eksisterende grunnforhold, mulig forurensning og skadelig radonforekomst.
Eksisterende grunnforhold er elveavsetning. Ein kjenner ikkje til verksemd som har forårsaka
forurensning av grunn. Ein er heller ikke kjent med spesielt høy radonforekomst.
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Eksisterende miljøpåvirkning
Støy(se eget vedlegg-D3), støv, elektromagnetisk stråling mm, (se ROS analyse vedlegg D2)
Eksisterende verneinteresser
Området har formålet bygg og anlegg som skal vernes innenfor byggeområdet i sentrumsplanen. Vi
har ikke lykkes med å finne gamle tegninger over bygningsmassen. Eldre foto viser(begrenset)
hvordan bygningsmassen tidligere har sett ut (vedlegg F11). Etter nedleggingen av fabrikken i
2001overtok stiftelsen Norsk Motormuseum mye av utstyret fra fabrikken hvor historia til Skånevik
og sardinfabrikken er samla. Gjennom produksjonsutstyr, bilder og film er historien presentert i en
utstilling på museet. (Se for øvrig punkt 13 under.)



Eierforhold
Planarbeidet omfatter følgende eiendommer : Gnr./ bnr: 131/3, 134/43
Det er kun en eier innenfor planområdet på land , Meierigården Etne AS Område i sjø og grenser
fysisk til Gnr./ bnr: 134/43
Det er ingen kjente eiendomsfirhold som kan skape vansker for gjennomføring av planen



Planprosess
Oppstartsmøte, (referat fra oppstartsmøte, vedlegg A1)
Melding om oppstart, utsending, frist Varsel om oppstart er sendt til naboer, myndigheter og
annonsert i lokal avisa: Grannar, man. 35. 05. 2016
Varsel har også vært tilgjengelig på Etne kommune sin nettside (Vedlegge B4).
Om saksgangen så langt:
Det har vært holdt en åpen dialog mellom tiltakshaver, Etne kommune, Statens vegvesen og andre
under plansaken så langt. Viktige tema for dialog har vært bruk og vern av bygningsmasse samt
tilkomst/avkjørsel.
Det ble varslet en mulig ny avkjørsel fra planområdet via ny bru over elv til gnr/bnr:134/9 på
vestsiden av elva. Denne løsningen er ikke lenger aktuell i planarbeidet.
Forhåndsuttale fra Statens vegvesen (vedlegg D2) og merknader i forbindelse med varslet oppstart
omhandler blant annet dette temaet.
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Innkomne merknader til melding om oppstart (inndelt gruppevis):
Offentlige høringsinstanser
01-Fylkesmannen i Hordaland
02-Kysverket
03 1av2-HIM
04-Mattilsynet
05-Norges vassdrags- og energidirektorat.
06 1av2-Plan og miljø
07-Skånevik Ølen Kraftlag
Ideelle organisasjoner
08-Fiskarlaget Vest
09-Sjøfartsmuseum
Naboer og andre interessenter
10-Johansen Rør AS

01-Fylkesmannen i Hordaland (ref. vedlegg C1)
Fylkesmannen minner om at statlige retningslinjer skal legges til grunn ved planlegging etter plan- og
bygningsloven (PBL) §6-2 andre ledd.
Fylkesmannen er kritisk til at planen legger opp til småbåthavn, boliger, fritidsboliger og blokkbebyggelse og
mener at området bør reguleres til formål med offentlige funksjoner. Fylkesmannen kommer med følgende
anbefalinger jf. senterplan for regionale sentre dersom kommunen likevel åpner for overnevnte formål og siden
planområdet ligger i Skånevik sentrum:






det bør settast av grøntareal i planen. Desse bør inngå i felles areal for leik og opphald.
første etasje i bygningane bør regulerast til formål som forretning/tenesteyting og næring.
Tiltakshaver bør i planleggingga fokusera på at det vert sikra gode sambandslinjer for gang- og
sykkelvetrafikk innanfor planområdet.
For by- og tettstadsområde skal ålmenta sin tilgang til sjø sikrstst. Samstundes må det leggjast til
rette for at areala vert brukbare for opphald.
Kommunen bør vurdera om ei eventuell småbåthamn i sjø utløyser krav om KU jf.forskrift om
konsekvensutgreiingar for planer etter plan- og bygninslova, då arealførmålet i kommuneplan viser
planområdet i sjø som «natur/friluftsliv/fiske og ferdsle»

Fylkesmannen har elles følgjande tilrådingar til planarbeidet:
 Kommunane skal fremja samfunnstryggleik i si planlegging, jf. plan- og bygningslova (pbl) § 3-1
bokstav h. Pbl § 4-3 set difor krav om utarbeiding av ROS-analyse i alle plansaker, samt krav til
handtering av risiko i plan. ROS-analysen skal visa risiko og sårbarheit som har verknad for
spørsmålet om arealet er eigna til utbygging, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av
planlagt utbygging.


Kommunen skal organisera planprosessen slik at ulike grupper av barn og unge får høve til å delta, og
slik at synspunkt som gjeld barn kjem fram og vert ein del av prosessen.



Barn skal ha areal i nærmiljøet der dei kan utfalde seg og skapa sitt eige leikemiljø.



I dei delane av Hordaland med mindre press på areala gjeld byggeforbodet i strandsona, jf pbl § 1-8. I
følgje statlege retningsliner om differensiert utbygging i strandsona er det likevel lettare for
kommunane å vedta planar som opnar for utbygging i strandsona enn i kommunar der arealpresset er
større. Utbygging bør så langt råd er lokaliserast til område som er utbygd frå før av, slik at ein unngår
bygging i urørde område med spesielle kvalitetar.
Eventuell utbygging skal vurderast i forhold til andre allmenne interesser. Ein bør ikkje opna for
utbygging i område som har spesiell verdi for friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvalitetar,
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naturmangfald, kulturminner, kulturmiljø og landskap. Forholdet til andre 3 interesser som fiske,
landbruk, oppdrett m.m. må vurderast. Om ein opnar for utbygging må omsynet til andre interesser
ivaretakast best mogleg.
For å sikra god framdrift i planprosessane stiller Fylkesmannen gjerne på møter saman med kommunen dersom
det er ønskjeleg for å avklara vesentlege regionale og nasjonale interesser tidleg i planarbeidet.
Kommentar:
 Kommunen har ikke behov for areal for offentlige funksjonar.
 Det er ikke formålstjenlig å regulere første etasje i bygningene til formål som forretning/tjenesteyting og
næring da det er høyst usikkert om det finnes næring som ønsker å etablere seg i området. Det legges
opp til at næring kan tilpasses der det er ønskelig. 1. et. i eksisterende bygningsmasse ligger lavt i
forhold til havnivå, disse arealene ikke vil kunne innredes/ benyttes til formål med varig opphold.
 Det settes av grøntareal i planen. Disse inngår i felles areal for lek og opphold.
 Tiltakshaver vil i planleggingen fokusere på at det sikres gode sammenhengende linjer for gang- og
sykkelvegtrafikk innenfor planområdet.
 Almen tilgang til sjø vil sikrest ved å etablere en strandpromenade langs sjøfront. Samtidig vil denne
legge til rette for at arealene blir brukbare også for opphold. Småbåthavn vil kunne fungere godt
sammen med offentlig tilgjengelighet og sjøboder for beboerne mot sjøfront/promenade som vil skape
et godt bindeledd mellom type aktivitet.
 Kommunen har vurdert at en eventuell småbåthamn i sjø ikkje utløyser krav om KU jf. forskrift om
konsekvensutgreiingar for planer etter plan- og bygningslov, dd arealformålet i kommuneplan viser
planområdet i sjø som «natur/friluftsliv/fiske og ferdsle»
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidt en ROS-analyse, det er satt krav til handtering av risiko i
plan. Hvor Teknisk forskrift (TEK17) definerer kva som er akseptabel risiko. Krav til risikoreduserende
tiltak går frem av planbestemmelsene.
Det er lagt til rette med areal for barn i nærmiljøet der de kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det finnes
tilstrekkelig store areal i nærmiljøet som egner seg for lek og opphold og som gir muligheter for ulike typer lek
etter ulike årstider. Arealene kan brukes av ulike aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn,
unge og voksne. Areal og anlegg som skal brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy trafikkfare og
anen helsefare. Det legges opp til areal for små barn i umiddelbar nærhet, eldre barn gis gode mulighet for
tilkomst til sjø med båt på lik linje som for voksne. Areal ute opparbeides for samhold mellom ulike
aldrersgrupper og åpner for møter mellom disse. Bålplass, krabbekoking, sløying av fisk, fiske/ krabbe-dam for
de minste osv. Ikke bare tradisjonell lekeplass, men sjørettet aktivitet.
Utbygging skjer i et allerede utbygget område. Allmenne interesser blir bedre ivaretatt i forslag til detaljplan enn
eksisterende plan. Området har ikke spesiell verdi for friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter,
naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø og landskap pr. i dag men kan gjøres om til en resurs for almeheten og
tilgjengelighet til fjorden og friluftslivet blir dermed også styrket. Forholdet til andre 3 interesser som fiske,
landbruk, oppdrett m.m. er vurdert.

02-Kystverket (ref. vedlegg C2)
I plansammenheng ivaretar Kystverket hensynet til god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og
forvaltning av farvatnet samt å legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet.
Kystverket tar meldingen til foreløpig etterretning og minner om at eventuelle tiltak i sjø krever løyve etter
havne- og farvannsloven med Etne kommune som havnemyndighet. Opplysninger om dette kan innarbeides i
reguleringsforskriftene.
Kommentar
For å sikre hensyn til god framkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk samt å legge til rette for effektiv og
sikker havnevirksomhet, tas det med i planen at tiltak i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven med
Etne kommune som havnemyndighet.
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03 1av2-HIM (ref. vedlegg C3)
Him minner om at det må settes av areal og etableres felles samleplass/avfallsrom inne på området, og
for øvrig forutsettes at moment i «Lokal renovasjonsnorm for HIM‐ kommunene» legges til grunn for det videre
reguleringsarbeidet.
Kommentar:
«Lokal renovasjonsnorm for HIM‐ kommunene» er lagt til grunn i reguleringsarbeidet. Det er satt av areal for
vendehammer dimensjonert for bla. renovasjonsbil. Avfallsrom/samleplass vil være naturlig innenfor de enkelte
byggeområdene.

04-Mattilsynet (ref. vedlegg C4)
Mattilsynet ber tiltakshaver ta hensyn til krav om tilfredsstillende drikkevann for bygninger til opphold for
mennesker, som er planlagt oppført, jf. Lov av 27.06.2008 nr 71 om planlegging og byggesaksbehandling (planog bygningslov § 27-1 1.avsnitt), og at disse kravene blir ført inn i reguleringsplanen.
Kommentar
Tiltakshaver tar hensyn til krav om tilfredsstillende drikkevann for bygninger til opphold for mennesker, som er
planlagt oppført, jf. Lov av 27.06.2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov §
27-1 1.avsnitt), disse kravene blir ført inn i reguleringsplanen.

05-Norges vassdrags- og energidirektorat (ref. vedlegg C5)
NVE må vurdere den nye broen, og eventuelt andre tiltak i
vassdraget etter vassressurslova. Det er viktig at planen gir en god skildring av tiltakene, og at
konsekvensene for allmenne interesser i vassdraget er vurdert.
Flom- og erosjonsfare må være et tema i arbeidet med ROS analysen.
Vi anbefaler også til å vurdere kapasiteten til fylkesvegbroen, og hvilke konsekvenser det kan få
dersom kapasiteten ved flom er for liten.
NVE rår til at en i arealplanleggingen tar hensyn til ventede endringer i klima. Klimaframskrivingar tilsier
at det vil bli hyppigere episoder med styrtregn, og derfor hyppigere og større flommer i små vassdrag.
Utbygging langs sjøen bør ta hensyn til ventede endringer
i havnivå.
Flomutsatte areal må vise i plankartet som hensynssone Fareområde flom (jf. PBL § 12-6), og ha
tilhørende forskrifter som sikrer akseptabel trygghet før utbygging kan finne sted.
NVE retningslinje 2/2011,
Side 2
NGU sitt løsmassekart viser at grunnen i planområdet består av elveavsetninger. Det er sannsynlig å
finne marine avsetninger under elveavsetningene. I områder med marine avsetninger kan en ikke
utelukke forekomster av kvikkleire. Fare for områdeskred av kvikkleire må derfor være et tema i ROS
analysen
Kommentar
Det vil ikke bli lagt opp til å bygge ny bro over elva parallelt med Fv.48. Tiltak i vassdraget etter
vassressursloven. Planen gir en god skildring av tiltakene, og konsekvensen for allmenne interesser i vassdraget
er vurdert. Som eksempel på allmenne interesser er hensyn til fiskens frie gang, allmenn ferdsel, naturvern,
biologisk mangfold, vitenskapelig interesse, kultur og landskapsomsyn, jordvern, omsyn til flom og skred osv.
Flom- og erosjonsfare er et tema i ROS analysen (Se vedlegg D1, spesielt del 2.).
Flomutsatte fareområde flom (jf. PBL § 12-6), skal sikrast akseptabel trygghet før utbygging kan finne sted.
NVE retningslinje 2/2011,” Flom- og skredfare i arealplaner” er nytta i arbeidet ved vurdering.
Fare for områdeskred av kvikkleire er et tema i ROS analysen. Prosedyren i NVE rettleder 7/2014 «Sikkerhet
mot kvikkleireskred» er nytta så langt som naudsynt for å avklare skredfaren.
06 1av2-Plan og miljø (ref. vedlegg C6)
Statens vegvesen stiller seg positive at dagens avkøyrsle til «sardinfabrikken» vert hovudavkøyrsle til
bustadområdet og får utvida bruk. Vedlagt siktkrav og prinsippskisse ut frå deira håndbøker. Underteikna var
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på befaring og siktmålte avkøyrsla før oppstartsuttale. Siktkrav på 20 meter var greit å oppnå mot sentrum men
andre vegen var det vanskeleg å oppnå 20 meter sikt pga. det vesle tilbygget og vegetasjon. Mulig ein ser det
betre når vegetasjonen vert fjerna, i verste fall må tilbygget «reduserast / fjernast».
Avkøyrsla har for sterk stigning mot fylkesvegen og må få ein slakkare utforming.
Vanskeleg å få ein god radius mot elva om ikkje ein får 4 m så er det greit. Undertekna har sett opp 4 m andre
vegen, av hensyn til lastebil/renovasjon, i gater gjer det ikkje noko om sporing kjem bort i motsett køyrebane.
(køyremåte C)
Kommentar
Dagens avkjørsel til «sardinfabrikken» blir hovedavkjørsel til boligområdet og får utvidet bruk.
Stigning vil få en slakere utforming slik at avkjørselen blir akseptabel mot fylkesvegen. Siktkrav og
prinsippskisse ut fra Statens Vegvesens håndbøker, (30km/t i gate er siktkrav i avkjørsler = 20 m) blir lagt til
grunn.
07-Skånevik Ølen Kraftlag (ref. vedlegg C7)
Skånevik Ølen Kraftlag har tidligere forsynt sardinfabrikken med strøm. Viktig at Skånevik Ølen kraftlag blir
tatt med i planprosessen slik at de kan legge til rette for riktig strømtilførsel. Ønsker å gjøre oppmerksom på at
utbygger kan bli belastet med anleggsbidrag etter gjeldende regler.
Kommentar
Skånevik Ølen kraftlag blir tatt med i planprosessen slik at det kan legge til rette for riktig strømtilførsel.
08-Fiskarlaget Vest (ref. vedlegg C8)
Generelt påpekes det at områder som blir nyttet til fiskeri blir presset fra mange hold, i tillegg får fiskere klager
fra hytteeigere når det fiskes utenfor hytteområder på natten.
Fiskarlaget Vest er redd for at fiskeinteressene svekkes av slike prosjekt.
Det er viktig at fiskeri-/ gyteområder o.l. blir ivaretatt. Det gjøres oppmerksom på at kommunen har spesielt
ansvar for å ivareta lokale og svake regionale fiskeriinteresser i slike sammenhenger.
Vedlagt kart fra Fiskeridirektoratet sin nettside viser at det ikke er registrert fiskeriinterresser i/ved
reguleringsområdet.
Det er i dag et fiskerimottak i Sardinfabrikken som Fiskerlaget Vest meiner er viktig for det lokale fiskeriet.
Kommentar
Innenfor et sentrumsområde som dette er det naturlig å måtte ta en samlet vurdering av hensyn.
Det gjøres oppmerksom på at planen ikke utelukker den driften som allerede er etablert innenfor planområdet og
at kommunen dermed heller ikke forspiller sitt ansvar for å ivareta lokale og svake regionale fiskeriinteresser i
slike sammenhenger.
Vedlagt kart fra Fiskeridirektoratet sin nettside viser som Fiskarlaget Vest påpeker at det ikke er registrert
fiskeriinteresser i/ved reguleringsområdet.

09-Sjøfatsmuseum (ref. vedlegg C9)
Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Sardinfabrikken, Skånevik i Etne kommune som kan bli direkte råka av
reguleringa og har derfor ingen merknader.
Museet vil gjere merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i
sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne og at dersom kulturminne på sjøbotnen kan
bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før
museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med
føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.
Kommentar
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Det legges inn i planen bestemmelsene at om det blir gjort funn av gjenstander eller konstruksjoner under arbeid
med tiltak i planområdet, må arbeidet straks stanses og rette kulturminnestyresmakt varsles for nærmere
gransking, jfr Kulturminnelova §8, 2.ledd.
10-Johansen Rør AS (ref. vedlegg 10)
Johansen Rør AS er svært positive til tiltaket men håpar at det fås til andre gode løysingar med tanke på
tilkomst.
Meiner at etablering av bru over elva er ei løysing som vil få store konsekvensar for bedrifta på gnr/bnr
134/126. Veg over elva kjem i konflikt med deira interesser og næringsaktivitet på området. Plastavdeling på
Delta vil ikkje kunne drivast slik den gjer i dag dersom det kjem ein ny veg rett framfor Deltabygget. Då det
drives produksjon av store plastkonstruksjonar, og det er dagleg lasting og lossing av semitrailerer på området
ser dei for seg potensielle farlege situasjonar mellom næringstrafikk, privat trafikk og mjuke trafikantar.
Dei er også usikre på løysinga med tanke på hendingar rundt storflaumen i 1983 der elva vart full av stein,
vannstanden ved elva gjekk 1 meter over RV 48, og eigedommane i sentrum vart oversvømte. Påpekes derfor
behovet for ein ROS analyse.

Kommentar:
Det er klarert med Statens vegvesen (ref. merknadssliller 06 over) at eksisterende avkjørsel kan benyttes ved
utbedring. Det vil dermed ikke bli planlagt ny bro over elven i detaljplanen. ROS analyse er utarbeid (vedlegg
D1).

Hovedtema/grunnleggende forhold som er søkt avklart i planarbeidet:
1. Tallet på boliger/fritidsboliger/befolkningsammansetning
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Tall på boliger/fritidsboliger
Planområdet er relativt lite med mye offentlige arealer som veg, gangveg og strandpromenade. For å få
et godt bomiljø er det derfor lagt opp til planlegging og utnytting av areal med gode fellesfunksjoner.
Det er planlagt opp til 14 boenheter innenfor planområdet. Byggeområde er på ca. 2,2 mål, dette utgjør
dermed et gjennomsnitt på ca. 6 bolig per. dekar.



Boligtyper
Eksisterende bebyggelse(Sardinfabrikken) er planlagt å inneholde 7 boenheter, hvor hver av boligene
går over 2 plan pluss loft. og. næring i deler av denne. Nybygg er planlagt som småblokkbebyggelse
med 4-5 boenheter av varierende størrelse og en enebolig for familie.



Tall på bosatte og alderssammensetning
Boenhetene planlegges med ulik størrelse, noe som tilrettelegger for en variasjon av brukergrupper,
alderssammensetning og antall bosatte. Fra fritidsboliger og rekkehus for familier med barn til enslige
eldre i leilighet. Tenkt gjennomsnitt på 2 personer pr. boenhet vil gi 28 bosatte. En annen tenkelig
situasjon er at eldre enslige vil få et godt tilbud gjennom nye leiligheter som frigjør plass i eksisterende
eneboliger omkring i bygda som også vil bidra til vekst totalt sett.



Utbygging vil naturlig måtte gå over noe tid. Ubebygd areal vil bli opparbeid parkmessig inntil videre
bygging starter.
14

2. Næring/handel/industri/kontorfunksjoner
Planen har rom for ulike typer virksomheter da det er stor usikkerhet knyttet til mulige etableringer i området, at
planen ikke hindrer ønsket etablering. Områdene kan benyttes til bygninger og anlegg for handel, privat
tjenesteyting, som kontor, forretninger, mindre virksomheter, o.l., lettere industri, fiskemottak, verksted, lager
o.l. kan etableres der det ikke er til sjenanse for annen bruk i området. Det er viktig å ha en plan som kan
benyttes selv med etablering av funksjoner vi ikke kjenner i dag.


Senterstruktur
Skånevik sentrum har en bystruktur som knytter seg opp mot, og langs hovedveg (FV48). Det er
ingen naturlig direkte tilkomst til den eksisterende bygningsmassen fra vegen med unntak av
tilbygd trapperom mot sørvest. Ny tilrettelagt adkomst inn i bygningsmassen må etableres. For å
sikra fortsatt sentrumsstruktur er det viktig også med flere nye boliger i sentrum.

3. Vei-/ trafikksituasjonen /avkjørsel (kapasitet, sikkerhet, fotgjengerkryssinger)
 Veg i planområdet opparbeides etter kommunal standard. Knytter seg på eksisterende vegnett. Det
forventes ikke økt trafikkbelastning ved omregulering. Se vedlegg D2- Trafikkbelastning.
Redegjørelse og forhåndsuttalelse fra Statens Vegvesen.
 Det er etablert gangveg langs Skånevikvegen (FV48) på motsatt side av planområdet, vegskulder
benyttes for øvrig som gangveg. Behov for kryssing av Skåneviksvegen veg vil være naturlig like
øst for avkjørsel til planområdet. Her er ikke etablert overgang langs strekningen pr. i dag.
 Det er satt krav til vegstandard og opparbeidelse av disse i forhold til avkjørsel og vendehammar
innenfor planområdet.
 Skåneviksvegen har en fartsgrense på 30 kmt.
 Byggegrenser er vist i plankart.
 Alle deler av uteoppholdsareal og fellesareal opparbeides med universell utforming og
tilgjengelighet. Ved etablering av næringsvirksomhet må universell utforming vurderes i hvert
enkelt tilfelle. De settes ikke krav om opparbeidelse til universell utforming/livsløpsstandard ved
etablering av boligformål innenfor eksisterende bygningsmasse der hensyn til bygningsvern må
tas. Nybygg følger vanlig PBL.
 Rekkefølgekrav er satt krav til at avkjørsel, veg og snuhammer må opparbeides før ferdigattest
kan utstedes.
4. Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
 Skole ca. 200m, barnehage ca, 500m. Beboere må krysse hovedveg, Skåneviksvegen da de fleste
tilbud ligger på motsatt side av hovedvegen.
 I nærheten fine skoleområdet og barnehage med bla. lekeplass & skatepark mm. Akebakke finnes
ved Prestavegen avstand ca. 500m.
 Skånevik har alt fra tilrettelagte badeplasser og turområde til urørte fjellvidder i umiddelbar
nærhet. Turløyper- kort (rundt Miljå. Ca. 1 km og lysløype ca. 6,5km (kjærlighetstien) i
umiddelbar nærhet.
Villmarksleir. Over fjellet mellom Etne og Skånevik går deler av den gamle postvegen Stavanger
– Bergen. Villmarksleiren er ein sentral del av Skånevik Naturoppleving. Denne ligg ytterst på et
flatt berg oppe på Åsheim. Gode fiskeplasser ved fjord og vatn. På fjorden er
Peparholmen(Peparen) med badeplass 250m, tilgjengelig med båt er også Skåno(øy) (500m) og
Taraldsøy på Skånevikstranda.
 Bussholdeplass ved ferjekai, ca. 150m
 Innenfor 200m finnes bla.: Kafè/bakeri, butikk/post, Skole/bibliotek, Ferjekai.
Innenfor 0,5 Km finnes bl.a.: Barnehagen eldresenter, kirke
Innenfor 1Km finnes bl.a.: Turområder, skatepark, kultur/idrettshall
 Det etableres snuhammer innenfor planområdet hvor HIMs krav for dimensjonerende kjøretøy
vektlegges. Se for øvrig punkt 16 under.
 Veg, gatetun, avkjørsel og snuhammer plasseres strategisk og utformes/dimensjoneres for
utrykningskjøretøy.
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5. Parkering
 Pga. tett struktur og korte avstander mellom funksjoner er det strengt tatt ikke nødvendig å måtte
benytte bil innenfor Skånevik sentrum. Derimot er det lange avstander til arbeidsplasser i og
utenfor kommunen. Det vil være naturlig å tenke seg at det er behov for en parkeringsplass pr.
boenhet, i tillegg til parkering for besøkende og andre virksomheter innenfor planområdet.
 Planområdet er planlagt ut i fra areal- og kapasitet på bla. parkeingsdekning.
 Det settes minstekrav til parkering i reguleringsbestemmelsene.
Det er satt et høyere krav til antall parkering for bolig enn for fritidsbolig. Utendørs parkeringsareal skal
gis en estetisk god utforming.
6. Støy/ forurensning (behov for støyanalyse, Støyretningslinjen T-1442)
 Støy fra eksisterende og planlagte tiltak (se vedlegg D3, vegtrafikkstøy m.m.)
 Transformasjon av området fra industri til bolig vil redusere eventuell støy for omkringliggende
boligeiendommer i dette havneområdet.
Skåneviksvegen, fylkesveg med tungtrafikk er pr. i dag største støykilde. Eksisterende
bygningsmasse (Sardinbabrikken) vil bli oppgradert-nye vinduer og isolering er blant støytiltak
som vil bli utredet i forbindelse med byggesak (Tek 17).
 Ingen kjent tidligere bruk som tilsier at grunn er forurenset. Ingen spesielle hensyn. Området har
ikke vært utsatt for spesiell forurensing i forbindelse med industriell aktivitet.
 Ingen kjente hensyn i forhold til luftforurensing fra eksisterende og planlagte tiltak
 Fare for forurensning av drikkevannskilde, Flom, (Se vedlegg D1, ROS-analyse)
7. Skole/ Barnehage
 Tilhører Skånevik barne- & ungdomsskole. (For avstander ser punkt 4).
Kapasitet ok.
 Avstand/ tilgjengelighet til andre offentlige og private servicefunksjoner
Se punkt 4
 Trafikksikkerhet på veg til skole/ barnehage
Se punkt 4 ovenfor.
 Etne kommune har full barnehagedekning, Skånevik Barnehage har kapasitet til flere barn. (For
avstander ser punkt 4).
Skånevik skole ligg i tettstedet Skånevik og er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca. 105
elever og 25 ansatte. Barnetrinnet har rundt 72 elever. Ungdomstrinnet har rundt 33 elever. Skolen
har SFO-tilbud og 28 barn benytter dette tilbudet. Skolen ble bygget i 1964 og påbygget i 1994
med nytt lokale for barnetrinnet og rom for 6-åringene i skolen. Skånevik Idrettshall blir brukt
som kroppsøvingslokale for 3.- 10. klasse. Det er Ikke kjent behov for ny skole eller barnehage.
8. Barn og unges interesser i planområdet
 Nærlekeplass vil bli opparbeidet i senter av planområdet i tilknytning til fellesareal Det stilles ikke
krav til felles uterom for eneboliger, tomannsboliger- og enebolig i rekke utover krav om felles
lekeplass. Kai på ca.0,5 mål vil likevel bli opparbeidet og være tilgjengelig for alle beboerne i
området. Planen åpner opp for private uteoppholdsarealer på flere nivå som balkonger, altaner og
takterrasser. Kravet om private oppholdsareal(MUA) er sikret ved å inkludere dette i
bestemmelsene.


Tiltak på områder har ingen innvirkning på eksisterende leke- og oppholdsareal.

9. Estetikk
 Skånevik ligger ned til Fjorden, terrenget stiger gradvis de første 500m, på en slette, Høye fjell
strekker seg deretter mellom fjell/ høydedrag, lavt areal med til dels bratt stigning opp (se vedlagte
illustrasjoner F1-F5). Utforming og byggehøyder er vurdert i sammenheng til terreng og landskap,
nær- og fjernvirkning. Tiltak er planlagt tilpasset den øvrige bebyggelsen i Skånevik sentrum.
Tettstedet
 Tiltak vil ikke påvirke høydedrag eller landskapssilhuetten.
 Bebyggelse som beholdes(Sardinfabrikken) er viktig i gatebildet. Nybygg mot fjorden tåler et
større avvik fra kring liggende byggeskikk. Nær- og fjernvirkning av tiltaket/utbyggings
tilpasning til eksisterende omgivelser er nøye vurdert
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Utnyttingsgrad, bygningsvolum, utbyggingsform i tilknytning til omgivelsene er nøye vurdert.
Det er viktig med en tett struktur for å fortsatt beholde sentrumspreg. Utnyttingsgrad er dermed
stor, viktig at fortettingsgrad er høy heller enn lav. Flere beboere/brukere i sentrum er viktig for å
skaper et levende sentrum.
Estetiske retningslinjer
Det er lagt i illustrasjonene lagt stor vekt på arkitektonisk utforming for å skape et godt byrom
med gode bokvalitet og uteområder der det er lagt opp til trivsel for alle brukere. Tydelige arealer
og gode overganger mellom offentligheten og private rom er en viktig faktor for trivsel for alle
brukerne. Strandpromenaden og private uteoppholdsarealer kommer tett innpå hverandre pga.
eiendommens geometri. Denne utfordringen er løst med hjelp av materialer, høydeforskjeller og
inngjerding hvor randsonen varierer mellom å være skjerm og bindeledd. (se vedlegg F2-3).
Krav til opparbeidelse, hensyn med tanke på vern av Sardinfabrikken. Øvrig bebyggelse må
tilpasses, dog ikke kopiere byggeskikk i nærområdet.
Sol skygge, naboer etc.

Nærområdet består i bebyggelse som industeri, boliger naust ol. Med variert arkitektonisk utforming og
uttrykk. Hovedsakelig hus med saltak, men også enkelte bygg med flatt tak. Vedlagt forslag underordner
seg nærområdets bygningstypologi med et variert utrykk. Størrelsen og funksjonene i prosjektet i sin
helhet et bindeledd mellom enbolig, leiligheter og næring. Planområdet vil derfor ikke skille seg ut som et
stort utbyggingsprosjek. (Se vedlegg F1-F5- illustasjoner).
Planområdet vender seg både nord, sør øst og vest, og ligger lavt i terrenget med bakenforliggende
bebyggelse spesielt i sør. Med tanke på innsyn, utsikt og solforhold er spesielt boligene planlagt nøye i
hver situasjon.
Plasseringen ved fjorden gjør at eiendommen er eksponert både for vær & vind og at offentligheten
kommer tett på bygningsmassen. Det er lagt vekt på ulike typer boliger som kan dekke ulike typer behov,
noen over flere etasjer hvor med terrasser, balkonger og takoverbygg i ulike høyder skaper private uterom
i tillegg til gode uteoppholdsareal på bakkeplan. Boligene har dermed flere typer uteareal som vil fungerer
til ulike tider av døgnet og året, og som har ulik grad av eksponering.
Valget av bla. ulike material i møtet mellom offentlig og private rom innenfor planområdet er med på å
skape tydelige overganger mellom offentligheten og det private og på å høyne de arkitektoniske kvaliteter
selv ved valg av ulike materialer for øvrig.

10. Friluftsliv / Grønne interesser
 Planforslaget er ikke i konflikt med områder av nasjonale/ regionale/ lokal verdi for friluftsliv.
Tilrettelegging for båttrafikk og båtplasser for beboerne vil være mulig slik at fjorden blir en
naturlig del av friluftsmangfoldet med fiske og attraktive turer til øyer, holmer og skjær og fjorden
for øvrig (se punkt 4, over)
 Planforslaget er ikke i konflikt med off. friluftsområder eller friområder?


Planforslaget er ikke i konflikt med allmenn fri ferdsel/ løyper/ stier/ markområder (se punkt 4
over).



Planområdet åpner opp for/legger til rette for en sammenhengende grønnstruktur/strandpromenade
langs fjorden.
Planområdet er et flatt kaiområde med en tilkomst via hovedveg. Eksisterende
bebyggelse(Sardinfabrikken) ligger langs og skjermer området fra hovedvegen. Se vedlegg F6Temakart, Arealtyper og foto på side 1 av planbeskrivelsen. Planen legger opp til en
transformasjon fra industri til hyggelig sentrumsstruktur med gatetun og strand kai. Kaien vil bli
hovedelement som friområde både for beboerne og for byen ellers rundt planområdet og for
allmennheten. Fellesareal/lekeområde er plassert i senter av planområdet. Plasseringen knytter
sammen det offentlige rom, gate og kystveg samtidig som ny bebyggelse skaper en trygg ramme
med ly fra vinden.
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Det settes krav til, og opparbeides av en sammenhengende kyststi i planområdet. I den sammenheng blir
det også etablert en offentlig vei frem til kuststi/strandpromenade. Dagens kai ligger på ca. 1,0 m.o.h.
Denne vil bli oppgradert etter kommunal norm og bli liggende på ca. 1,9 m.o.h. Se vedlegg D1,
Risikovurdering.


Tilgjengelig kai/kyststi. Se punkt 4.

11. Naturmangfold (fauna, naturtypekartlegging, viltkartlegging, artdatabank m.m.)



Biologisk mangfold
Ingen kjente
Naturmangfoldsloven
Sjø og kai. (Se punktfoto på side 1 6 punkt: Eksisterende terrengforhold, landskap, vegetasjon s.6
av planbeskrivelsen).




Vilt/ vilttrekk (Ikke relevant)
Gyteplasser/ oppvekstområder/ leveområder/ kantsoner-ingen registrert gyteområde.

12. Strandsone og vassdrag (elv, bekkefaret, nedslagsfelt m.m., byggeforbud i 100-meters belte, funksjonell
strandsone)
 Tiltak er innenfor 100-metersbeltet langs sjøen og vassdraget
Planområdet inneholder ingen uberørte arealer da hele eiendommen er bebygd og tilrettelagt for
lager/industri og tilgjengelig vias sjø og infrastruktur. En transformasjon vil øke kvaliteten på
strandsonen både estetisk og offentlig tilgjengelighet. Se også punkt 2, 4, 9, 10 og 12.
 Det er ikke gjennomført kartlegging av strandsonen eller sonen langs vassdrag, for øvrig se ROS
analyse.
 Småbåthavn/ naust. Det skal kunne etableres utriggere for småbåter direkte fra kai. Sjøboder kan
etableres innenfor bebygd areal noe som gir arealeffektive løsninger.
13. Kulturminner
 Etne Kommune har ingen Kulturminneplan pr. dags dato. Kommunen har utarbeidet et utkast tikl
planprogram for kulturplan hvor kulturminner er en del av denne planen. Høringsfrist var satt til
4.januar 2018.
 Ingen vedtaksfredet kulturminne innenfor planområdet.
 Verneverdige bygninger og miljø: Ingenting av interiør har spesiell verneverdi. Planlagt strategi er
vern av bygg med å tilføre ny bruk. Planlagt tiltal er å benytte større deler av bygningsmassen til
bolig.
 SEFRAK-registrerte bygninger (bygd før 1940)
Ifølge matrikkelutskrift: Id: 12111874, Objektnavn: Fabrikk nr.5 CHR.BJ.Sardinfabrikk,
Skåneviksjøen, Berge. Tidfesting 1900-1924. Tidligere funksjon: Sardinfabrikk.
Ombygging: Fryseri, ferdigvarelager 1974/1975. Bare midtpartiet av fabrikken er opprinnelig.
Den er påbygget på begge kortsidene. Bygget øst for den nåværende pipen ble bygget Ca. 1925.
denne delen ble fullført i 1935.

14. Energiløysingar
 Energiforsyning
Planområdet tilknyttes eksisterende nett i området, Skånevik Ølen kraftlag blir tatt med i
planprosessen slik at vi kan legge til rette for riktig strømtilførsel. Skånevik Ølen Kraftlag er
fusjonert inn i Haugaland Kraft fra 1. september 2017
 Energibruk i henhold til forskrifter.


Bruk av fornybar energi i Henhold til forskrifter.



Vannboren varme, klimatilpassing, passivhus vil bli vurdert i forbindelse detaljering av tiltak.
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15. Vann, avløp og overvannshåndtering (kommunens VVA-norm, forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg, forurensingsforskrift, kapasitet på eksisterende anlegg, krav om utbyggingsavtale)
 Vannforsyning
Kommunalt. Knyttes til kommunal pumpestasjon.
 Avløpsløsning
Risiko for havnivåstigning og springflo (se vedlegg D1). Laveste sluk skal ligge på minst 1,9 m.
 Håndtering av overvatn
Til terreng/sjø.



Slokkevann. Fabrikken har to vanninntak ett på 110mm for eksiterende sprinkelanlegg

vanntrykk 8 kg inntak nr. 2 er i fiskemottaket 2 toms inne 75 mm i bakken.

16. Renovasjon (henteplass, avfallsløsning)
 Det vil ikke være naturlig med felles samlingsplass for renovasjon. Alle boenheten har nær
tilknytning til kommunal veg, hver enkelt boenhet har derfor ansvar for og følger lokal
renovasjonsform fra HIM. Det etableres snuhammer innenfor planområdet. Se vedlegg C3- Lokal
renovasjonsnorm.

17. Helse, miljø og sikkerhet
 Miljøkvalitet i jord, vann og luft
 Opplevelse, rekreasjon og fysisk aktivitet. Mulighet for båt og sjøliv. Se også punkt 10 & 11.

18. Økonomiske konsekvenser for kommunen (bygging og drift av veg, va-anlegg, skoler, barnehager
m.m.)
 Tiltaket medfører ikke kommunal overtakelse av veg
 Tiltaket medfører ikke kommunal overtakelse av va-anlegg. Hele planområdet eies av samme
foretak.
 Tiltaket medfører ikke behov for nyanlegg av kommunal infrastruktur utenfor planområdet
 Det er satt rekkefølgekrav for gjennomføring av infrastrukturtiltak hvor strandpromenade langs
tiltak, avkjørsel og snuhammar må opparbeides før ferdigattest kan utstedes.
19. Eiendomsinngrep.
 Eiendomsgrenser er kartlagt.
 Planen medfører ikke inngrep på andre sin eiendom med unntak av avkjørsel til fylkesveg.
 Planen sin yttergrense følgje eksisterende eiendomsgrense der det er naturlig, i fjord og elv er
plangrensen utvider.
 Grenser på land er klarlagt.

20. Universell utforming.
Teknisk forskrift vil bli fulgt i alle tilfeller med nybygg og felles uteoppholdsareal. Eksisterende
bygningsmasse, vil måtte unngå fra tek på med tanke på tilgjengelighet når det ikke vil kunne gi
tilkomst til boareal på bakkeplan. Planlegging av universell tilkomst vil ikke kunne være forenelig
med bevaring av bygning ved endret bruk til mindre enheter.
21. Risiko- og sårbarhetsvurderinger (farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse,
støy/luftforurensning, tomtegrunn, sjøsedimenter):
(farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse, støy/luftforurensning, tomtegrunn, sjøsedimenter)
Eksisterende virksomhet i området (næring/handel/industri/kontorinteresser)
Naturvern (biologisk mangfold, fauna)
Kulturminner (aut. Fredede kulturminner, verneverdige miljø, bygninger, anlegg) er vurdert i
risikovurdering.
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Naturrisiko /Samfunnssikkerhet


Risiko for havnivåstigning og springflo. Se vedlegg D1.
Hending/ situasjon

Aktuelt

Naturbaserte farer

Ja

Nei

Er området utsatt for eller kan planen medføre risiko for:
Snøskred

X

Sørpeskred

X

Løsmasseskred

X

Steinsprang
Flom

X
X

Sterk vind

X

Skog og gressbrann

X

Radon

X

Demningsbrudd

X

Havnivåstigning

X

Viltpåkjørsler

X

Jordskjelv

X

Ekstremnedbør

X

Menneske- og virksomhetsbaserte farer

Ja

Nei

Kan planen få konsekvenser for eller kan planområdet påvirkes av:
Forurensning i luft, vann eller grunn

X

Samlokalisering

X

El- forsyning

X

Vann og avløp

X

Utslipp

X

IKT

X

Brann

X

Infrastruktur, vei

X

Tungtransport med farlig gods

X

Terrorisme (havner)

X

Eksplosjonsfare knyttet til industri

X

Støy

X

Eksisterende virksomheter i nærområdet(næring/handel/industri/kontorinteresser):
Eksisterende virksomhet i nærområdet består av næring, handel og industri.
Naturvern (biologisk mangfold, fauna):
Ingen spesielle hensyn.
Endring av regulering vil ikke påvirke naturvernmessige områder. Det er ikke registrert sårbare arter.
22.05.18
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