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Kulturvernkonsulent Ane Steingildra Alvestad mener at de som bygger nytt i bysentrene på Karmøy må ha klare 
regler å forholde seg til. Et regelverk som tar hensyn til byens identitet, egenart og kulturmiljø.               side 8, 9 og 10

foto: alfred aase

– Bevar byenes særpreg

Dusan Cvetinovic (t.v.) og Martin Bjørn-
bakk er historiens beste stopperpar i FKH.
 side 46-47

●● sport

Ingen slår disse to
Påsken er sesongåpning for båtfolk. Les 
rådene fra redningsskøytas mannskap.
 side 4–5

●● nyheter

Husk redningsvest
Lars Garman Skaret og Magnus Thuestad 
trenger din hjelp. Hvem er fyren i midten?
 side 58-59

●● LørdagspULs

– Hvem er dette?
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Kopervik havn fore-
slås som framtidig 
sentrumsområde og 
ferjekaiområdet i 
Skudeneshavn fore-
slås omdisponert til 
ulike byggeformål

KARMØY
EspEn Løvvik
espen.lovvik@h-avis.no

Tirsdag var det folkemøte 
om hvordan de tre Kar-
møy-byene skal utvikle 

seg videre. Aktivisten Erling 
Okkenhaug fra Oslo advarte 
karmøybuen mot å la byg-
ningskåte arkitekter og utbyg-
gere få fritt spillerom. Hans ho-
vedbudskap er å tenke over det 
som er i byen fra før når man 
skal planlegge og bygge nytt. 

Ikke helt enig med refser
Han oppfordret politikerne på 
Karmøy å vedta noen absolut-
ter som ivaretar byenes identi-
tet, utseende og historie.

– Min oppfatning av Okken-
haug er at hans grunnleggende 
ideologiske syn er å bevare tre-
husbebyggelse. Jeg vet ikke om 
det er riktig i alle sammenhen-
ger. Han trakk blant annet fram 
NAV-bygget i Kopervik sen-
trum som malplassert. Det er 

ikke noe nytt at det bygget har 
sine tilhengere og motstande-
re, kommenterer kommune-
planlegger Jarle Stunes. 

Over en lengre periode har 
byutviklingsgrupper i de tre 
byene jobbet fram en rapport 
for hvordan man ser for seg by- 
og sentrumsutvikling. 

Skal prioritere hardere 
Okkenhaug påpekte at rappor-
tene var i overkant omfatten-
de. Kok det ned til noen viktige 
prioriteringer, var hans råd.

– Arbeidet er ikke ferdig. 
Neste steg er fase 3, hvor vi og 
byutviklingsgruppene diskute-
re oss fram til prioriteringer og 
rekkefølge, sier Stunes. 

– Vi rekker neppe å få dette 
med i ny kommuneplan. Nå 

legges snart forslaget ut til hø-
ring og den skal vedtas innen 
mai 2015. Men det er mye som 
kan utvikles gjennom regule-
ringsplaner. I tillegg foreslår vi 
å sette av en del arealer til sen-
trumsutvikling, sier Stunes. 
 Erling Okkenhaug har enga-
sjert seg i kampen mot moder-
ne leilighetsblokker ved inn-
seilingen til Risør. Både Koper-
vik og Skudeneshavn har slike 
havneområder som foreslås ut-
bygd. 

– Vi foreslår Kopervik havn 
som et framtidig sentrumsom-
råde. Vi vet ikke hvilke planer 
havnevesenet har der, men 
området har et stort potensial 
for utvikling av mange former 
for sentrumsfunksjoner, sier 
kommuneplanleggeren.

– Hvilke funksjoner kan det 
bli snakk om?

– Alt mulig. Boliger, forret-
ning og kulturaktiviteter for 
eksempel. Havneområdet lig-
ger tett til dagens sentrum og 
kan bli et viktig område for 
sentrumsutvikling i Kopervik, 
tror Stunes.

Lite om åkrehamn 
I forslag til ny kommuneplan, 
står det ikke mye om hvordan 
Åkrehamn sentrum skal utvi-
kles. Det påpekes at man sliter 
med å skape et sammenheng-
ende sentrum, og mye er usik-
kert med tanke på ny omkjø-
ringsvei. 

I Skudeneshavn legges det 
fortrinnsvis opp til en omdis-
ponering av ferjekaiområdet i 

Forslag til ny kommuneplan kommer snart ut på høring

Ønsker sentrumsutvikling i havnene
ForLengeLSe av Sentrum: Hvis havnevesenet ønsker å flytte fra Kopervik havn, kan området ved innseilingen til Stangelandsvågen og Kopervik bli stedet for nye 
sentrumsfunksjoner. Området er satt av til sentrumsutvikling i forslag til kommuneplan. Bolig, handel og kultur blir nevnt.  aLLe Foto: aLFred aaSe
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Forslag til ny kommuneplan kommer snart ut på høring

Ønsker sentrumsutvikling i havnene
Skudeneshavn. Området blir 
karakterisert som en stor mu-
lighet for å videreutvikle byen.  
(Se egne saker).

Bevare byenes identitet
Ane Steingildra Alvestad er 
kulturvernkonsulent i Karmøy 
kommune. Hun ønsker å få inn 
en del absolutter i kommune-
planen.  

– Det må i hvert fall være en 
helhetlig plan for hver by, sånn 
at utbyggere og andre som er 
med på å utvikle sentrum vet 
hva de har å forholde seg til. 
Det må i hvert fall tas hensyn 
til kulturmiljøer og egenart. 
Det som har skapt byens iden-
titet og stolthet, mener hun. 
Hun mener utbyggere og arki-
tekter må forholde seg til et re-

gelverk som gjør at nybygg til-
fører byen noe positivt utover 
næring og boliger. Det må ten-
kes estetikk, kultur og attrakti-
vitet. Alvestad trekker fram 
noen konkrete absolutter for 
Kopervik.

– hovedgata er viktigst
– Hovedgata og Anna Eegs gate 
i sentrum er viktigst. Jeg snak-
ker ikke om konservering, men 

man må tenke nøye gjennom 
før man gjør noe der. Jeg er ge-
nerelt enig med Okkenhaug 
om at skala og format er viktig 
å ta hensyn til. Tenk helhet, 
ikke bare sitt eget prosjekt.

Hun synes planene om ut-
vikling av havneområdet er 
spennende. 

– Området kommer ikke i 
umiddelbar konflikt med by-
ens kulturmiljø, men nybygg 
må spille på lag med den gamle 
bebyggelsen ut mot Treborg. Vi 
må ha nedfelt i kommunepla-
nen at det skal være et krav til 
utbygger at det som bygges 
skal tilføre byen noe positivt, 
kommenterer Alvestad. 

Se video på HTv

Havneområdet 
ligger tett til da-
gens sentrum og 
kan bli et viktig 

område for sentrumsutvik-
ling i Kopervik.
Jarle StuneS
Kommuneplanlegger

!

Vern: Kulturvernkonsulent Ane S. Alvestad i kommunen mener 
utbyggere må tenke helhet, ikke bare sitt eget byggeprosjekt. 

adVarer: Erling Okkenhaug har kjempet mot blokker ved 
trehusene i Risør. Han advarer Karmøy mot det samme. 

Heller konferanse, hotell, 
scene og badeland enn 
garasjeplasser og mer 
industri, mener Heine 
Birkeland (H).

SKUdeneShaVn: Kommu-
nestyrepolitikeren bor og job-
ber i Skudeneshavn. Han me-
ner kaien må brukes til å hol-
de på turister og fastboende. 

– Gamlebyen er unik og gir 
oss mange turister, men de 
kommer stort sett bare på 
dagstur. Vi må legge til rette 
for nye opplevelser og over-
natting. Min visjon er et mo-
derne signalbygg, med hotell, 
konferansemuligheter, gjerne 
en scene og et badeland, 
drømmer Birkeland. 

Han er ikke redd for at et 
moderne signalbygg skal bry-
te for mye med gamlebyen og 
sentrums identitet. 

– Også nye, moderne bygg 
kan bli visuelle attraksjoner 
og vi har allerede ett flott og 
moderne bygg i innseilingen 
til Skudeneshavn. Se også på 
operabygget i Oslo, som ligger 
ved innseilingen til byen. En 
attraksjon i seg selv. Heller et 
moderne, miljøvennlig sig-
nalbygg enn garasjer og mer 
industri på dette området, 
mener Birkeland. 

høyre-politiker vil 
ha hotell og bading

mer liV: Heine Birkeland 
(H) vil ha opplevelser og 
overnattingsmuligheter i byen. 

Bilene som venter på ferja 
er borte. Kommuneplanleg-
gerne mener tomten bør 
bygges ut for å videre- 
utvikle sommerbyen. 

SKUdeneShaVn: I forslag 
til kommuneplan er det spe-
sielt én tomt som nevnes som 
en mulighet for videreutvik-
ling i bysenteret. Det er opp-
stillingsplassen for ferjetra-
fikken. 

«Ulike former for byggefor-
mål», er formuleringen. 

– Et konkret forslag som har 
kommet inn, er en utvidelse 
av fryseriet. Det er også et be-
hov for garasjeplass for bebo-
ere i Gamle Skudeneshavn.  
 

Annen næring kan også være 
aktuelt, utdyper kommune-
planlegger Jarle Stunes i Kar-
møy kommune.

Under folkemøtet om byut-
vikling på Nordvegen histo-
riesenter tirsdag, viste akti-
visten Erling Okkenhaug til et 
boligprosjekt på en holme 
ved innseilingen til Risør. 
Gammel industri skulle er-
stattes med blokkbebyggelse.

– Er det mulighet for bolig-
blokker ved innseilingen i 
Skudeneshavn?

– Boliger er nok ikke det 
mest aktuelle der, nei, sier 
Stunes.

Forslag til ny kommune-
plan  legges ut offentlig i mai. 

Ferjekai kan bli 
garasjeplass

hiStorie: Oppstillingsplassen for ferjetrafikk nevnes som 
utviklingsområde i Skudeneshavn Foto: harald nordBaKKen
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 KMT vil ikke bygge likevel

Fryseriet-tomt til salgs
Kåre Mesøy i KMT 
Eiendom har skrin-
lagt planene om å 
bygge boliger på den 
gamle Fryseriet-tom-
ten ved båttermina-
len i Kopervik. 

KARMØY
EspEn Løvvik
espen.lovvik@h-avis.no

Det gamle fryseriet like 
ved båtterminalen i Ko-
pervik ble revet på den-

ne tiden i fjor. Mange spør seg 
om hva som kommer.  

– Tomten er til salgs. Den lig-
ger ute på Finn. KMT driver 
primært med transport og det 
skal vi fortsette med, begrun-
ner Kåre Mesøy, som eier tom-
ten via KMT Eiendom.  

KMT fikk gjort et utkast for 
bygging av leiligheter for en 
stund tilbake. Det var også 
snakk om en kombinasjon av 
leiligheter og kontor. 

Nå ligger tomtens framtid i 

en eventuell ny kjøpers hen-
der. 

– Ikke den mest sentrale
Rådmann Sigurd Eikje i Kar-
møy kommune kjenner til at 
havnetomten er til salgs.
– Eieren har forhørt seg om 
kommunen er interessert i å 
kjøpe. Henvendelsen er disku-
tert administrativt. Vi har fore-
løpig tenkt av tomta ikke er 
den mest sentrale. I forslag til 
kommuneplan er det den yt-
terste delen av havneområdet 
som pekes ut som den mest in-

teressante, forklarer Eikje, 
men presiserer at havnevese-
net ikke har signalisert at tom-
ten blir ledig.

– Vi har en dialog med hav-
nevesenet, men ikke noe mer 
konkret enn det, sier Eikje. 

– ekstremt viktig
Kulturvernkonsulent Ane 
Steingildra Alvestad i Karmøy 
kommune har følgende opp-
fordring til dem som på sikt 
skal bygge på tomten. 

– Fryseriet-tomta i Kopervik 
er ekstremt viktig. Det som rei-
ses der vil prege hele innseilin-
gen til byen. Det er også viktig 
at det nye som kommer må 
harmonisere med bebyggelsen 
i bakkant, opp mot gateløpet i 
Hovedgata og Treborg, mener 
Alvestad. Hun ser helst for seg 
et kulturhus på tomten.  

hva Kommer nå?: Tomteeieren vil ikke bygge, men selge. Dermed er det fortsatt høyst uklart hva som kommer i stedet for Fryseriet.  Foto: alFred aaSe

 Eieren har 
forhørt seg om 
kommunen er 

interessert i å kjøpe. 
sigurd EikjE
rådmann i karmøy kommune

!

BlIKKFanG: Dette var synet som møtte folk som kom til Kopervik 
sjøveien inntil bygget ble revet i fjor.  arKIvFoto:  terje StørKSen

Ap-politiker Siv Storesund 
mener at politikerne gir 
dispensasjon fra kommune-
plan og regelverk for ofte. 
Hun etterlyser politisk 
ryggrad.

KARMØY: Storesund er én av 
fire politikere som sitter i ut-
valg for samfunnsplanlegging. 
Utvalget som sammen med 
kommuneplanleggerne har 
jobbet fram forslag til master-
planen som legger rammene 
for framtidens utvikling av 
Karmøy. 

– Vi har vært opp-
tatt av å få på plass en 
plan som legger til 
rette for fornuftige 
løsninger, som er 
tjenlige for folk langt 
inn i framtiden, for-
klarer Storesund. 

Hun bet seg merke i 
Erling Okkenhaugs 
råd om å få nedfelt 
noen absolutter for 
sentrumsutvikling. 

– Han viste til blokker midt i 
trehusbebyggelsen på Risør. Vi 
må få på plass noen absolutter 

som gjør at det nye 
harmoniserer med 
det som er i byene fra 
før. Det nye må ikke 
slå i hjel alt annet, 
mener Ap-politikeren 
fra Torvastad.

I forslag til kommu-
neplan blir havneom-
rådet ytterst i Koper-
vik og ferjekaien i 
Skudeneshavn fore-
slått som nye utvi-

klingsområder i byene.
– Jeg er ikke så veldig opptatt 

av hvilke funksjoner som kom-

mer. Det viktigste i denne om-
gang er å sette av disse areale-
ne til sentrumsutvikling. Men 
jeg er som sagt veldig opptatt 
av hvordan det som kommer 
harmoniserer med kulturmil-
jøet og byenes identitet, sier 
Storesund.

Hun ønsker at kommunepla-
nen skal inneholde noen abso-
lutter som forhindrer dishar-
moniske nyvinninger.

– Vi må ha et regelverk i bunn 
som er klart, og som utbyggere 
kan forholde seg til. Vi kan ikke 
bygge et samfunn hvor de som 

eier kan gjøre akkurat som de 
vil. Problemet i Karmøy er at 
politikerne altfor ofte velger å 
gi dispensasjon fra regelverket. 
Noen politikere er mer dispen-
sasjonskåte enn andre. Jeg me-
ner Karmøy kommune er tjent 
med mer politisk ryggrad. Det 
tror jeg også utbyggerne er 
tjent med. Hvis det blir gitt dis-
pensasjon til noen og andre 
ikke får, er ikke det rettferdig. 
Samtidig kan vi ende opp med 
noe folk flest ikke vil ha, påpe-
ker Storesund. 

mener Karmøy gir for mange dispensasjoner 

ap: Siv 
Storesund, 
Karmøy AP




