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16.  

 
KS- 052/18 Vedtak: 
  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes detaljreguleringsplan for 
flomsikring av Moi tettsted slik den ble lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende 
tillegg/endringer: 
 

1. Endring i plankartet: Plangrensen justeres slik at den nordøstre fløyen 
(kraftverkutbygget) på Stolfabrikken på gbnr. 27/15 inngår. Det nye arealet reguleres 
til ”Kombinert grønnstruktur”. 

2. Endring i plankartet: I kryssområdene mellom E 39 og fv. 3 tegnes det inn siktlinjer og 
kurveradier iht. Statens vegvesens håndbøker. Siktlinjer og radier målsettes. 

3. Det tas inn en bestemmelse om at ”ved utarbeidelse av byggeplan/tiltaksplan skal 
kryssområdene mellom E 39 og fv. 3 dimensjoneres og utformes iht. Statens 
vegvesen sine håndbøker N100 og V121. Byggeplan/detaljplan skal godkjennes av 
Statens vegvesen før arbeid igangsettes.” 

4. Punktet utgår. 
5. Det tas inn en bestemmelse om at ”ved utarbeidelse av byggeplan/tiltaksplan skal 

kapasiteten på kulvertene under E 39, rampen mellom E 39 og fv. 3, jernbanebrua 
over Hauklandsbekken og bekkeløpet under NorDan-fabrikken beskrives og 
dimensjoneres.” 

6. Følgende tekst tas inn som rekkefølgebestemmelse i § 11: ”Fylkesmannen er 
myndighet for inngrep i kantvegetasjon langs vassdrag, jf. vannressursloven § 11. 
Tiltaksplan for flomsikring sendes Fylkesmannen for godkjenning.” 

7. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som nytt punkt under § 7: ”I områder 
langs Moisåna som i dag består av naturlig kantvegetasjon, og hvor denne må fjernes 
som følge av flomsikringstiltak, skal kantvegetasjon der det er mulig reetableres etter 
gjennomført flomsikring.” 

8. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som nytt punkt under § 4: ”Lagring av 
masser i anleggsperioden skal utføres slik at partikkelavrenning til vassdrag unngås.” 

9. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som nytt punkt under § 9: 
”Habitatforbedrende tiltak skal planlegges og gjennomføres av fagpersoner med 
elveøkologisk kompetanse.” 



10. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som nytt punkt under § 7: 
”Erosjonssikringen skal gjennomføres mest mulig miljøvennlig.” 

11. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som en tilføyelse til § 9.1, C: ”Alle tiltak 
skal gjennomføres med en utforming som ivaretar fiskens frie gang uavhengig av 
vannføring.” 

12. Endring i plankartet: Midlertidig atkomstveg flyttes til stedet merket ”Forslag 2-
anleggsvei” i innspill av 15.12.2017 fra Kulturavdelingen hos Rogaland 
Fylkeskommune. 

13. Endring i plankartet: Det innføres en hensynssone: Hensynssone § 11-8 d) – 
båndlegging etter kulturminneloven (H730) for skipsfunn (ID 239325) i Moisåna. 
Hensynssonen legges slik den er vist i rapporten fra Stavanger Maritime Museum og 
vises i plankartet. Til hensynssonen knyttes følgende planbestemmelse: 
Fredet båtfunn ID 239325: Ingen må - uten tillatelse etter kulturminnelovens § 14, 
annet ledd - sette igang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 
forandre, eller tildekke kulturminnet eller framkalle fare for at det kan skje. 

14. 14.Endring i plankartet: Det innføres en hensynssone: Hensynssone § 11-8 c) – 
bevaring kulturminne og kulturmiljø for skipsfunn i Moisåna. Hensynssonen legges 
som en 5 meter bred sone rundt hensynssonen angitt i pkt. 12 og vises i plankartet. 
Til hensynssonen knyttes følgende planbestemmelse:  
Hensynssone 11-8 c) – bevaring av kulturminne og kulturmiljø 
Alle tiltak innenfor område vist i plankart må på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner § 3. Det er ikke tillatt å grave, 
mudre, fylle ut, bygge, pele eller på annen måte gjennomføre tiltak i området. 

15. Endring i plankartet: Det innføres en hensynssone: Hensynssone § 11-8 c) – 
bevaring kulturminne og kulturmiljø for Moi bru. Hensynssonen vises i plankartet. Til 
hensynssonen knyttes følgende planbestemmelse:  
Hensynssone 11-8 c) – bevaring av kulturminne og kulturmiljø 
Alle tiltak innenfor område vist i plankart må på forhånd avklares med 
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner § 3.  Det er ikke tillatt å grave, 
mudre, fylle ut, bygge, pele eller på annen måte gjennomføre tiltak i området. 

16. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som en tilføyelse til § 5.1, a): ”Det tillates 
oppføring av 1 boenhet på området.” 

17. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som et nytt pkt. 5.1, f): ”Ny bebyggelse 
skal tilpasses omkringliggende bebyggelse. Bygg skal oppføres i tre og ha saltak.” 

18. Følgende tekst tas inn i planbestemmelsene som et nytt pkt. 5.1, g): ”Før det gis 
byggetillatelse for bolig og/eller garasje  skal detaljerte planer sendes på høring til 
Rogaland fylkeskommune, kulturavdelingen.”  

19. Endring i plankartet: Plangrensen flyttes slik at Pinsemenigheten Sions eiendom 
gbnr. 24/434 ikke omfattes av planen. 

20. I § 5.1, a) endres maksimalt bebygd areal fra 150 til 200 m².  
21. § 7 Grønnstruktur omarbeides slik det er gjort rede for i ”Forslag til endrede 

reguleringsbestemmelser”, se eget vedlegg. 
22. Fylkesrådmannens vilkår for å gjøre inngrep i automatisk fredet kulturminne (ID 

239326) gitt i brev av 23.08.2018 innarbeides i plankartet og -bestemmelsene. 

 
 
 
 
 
 


