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Begrenset ettersyn - plan 4079 - detaljregulering for Fjedlasjøen naust hinderåker - gnr. 82 bnr. 142 m.fl. - Karmøy kommune
Vi viser til dykkar brev datert 04.05.20 og uttalefrist 15.06.20.
Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knytt til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringar i Nasjonal transportplan (NTP), statlege
planretningsliner for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging, vegnormalane og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert ivaretekne i planlegginga. Til denne
planen uttalar vi oss som statleg fagstyresmakt med sektoransvar innanfor vegtransport.
Statens vegvesen har ingen merknader til endringa i planforslaget.

Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Kristin Søfteland-Larsson

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Nygårdsgaten 112

Statens vegvesen

5008 BERGEN

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon: 97672957
Vår referanse: 17/9194
Deres referanse: 17/2912-36

Karmøy kommuneYvonne S Løvseth
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Dato: 12.06.2020

Tilbakemelding på begrenset ettersyn av detaljregulering for naust og
småbåtanlegg ved Fjedlasjøen på Visnes, gnr82 bnr142 - Karmøy
kommune Rogaland
Vi viser til brev datert 4.5.2020 om ovennevnte reguleringsplan samt til
Fiskeridirektoratet region Sør sine høringsuttalelser i brev datert 14.8.2017, 24.8.2018
og 21.3.2019 til samme plan.
På bakgrunn av innsigelse fra fylkesmannen etter offentlig ettersyn er det foretatt
endringer i planforslaget. For å imøtekomme innsigelsen er det lagt inn byggegrenser i
byggeområder for naust. Kommunen har revidert plankartet og planforslaget sikrer nå
allmenn ferdsel både i planbestemmelsene og i plankartet. Formålet med planen er den
samme som tidligere.
Det er ikke innenfor planområdet registrert spesielle fiskeri- og havbruksinteresser i
vårt kartverktøy Yggdrasil: https://portal.fiskeridir.no/plan . Fiskeridirektoratet kan, som
før nevnt, ikke se at de interesser Fiskeridirektoratet er satt til å ivareta i planleggingen
på vegne av felleskapet, vil kunne berøres spesielt negativt av denne planen. Men det er i
så tilfelle viktig at man opptrer hensynsfullt ved eventuell gjennomføring av planen.
Dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal berøres
negativt, og for å unngå en bit-for-bit nedbygging som i økende grad forringer
produktive gruntvannsområder og marint biologisk mangfold, må det i minst mulig grad
foretas inngrep som sprenging, mudring, utfylling og utslipp i sjø, f.eks. Fisk og skalldyr,
inkludert egg, yngel og tidlige stadier samt sjøplanter er følsomme ovenfor støy,
vibrasjoner, partikkelutslipp, oppvirvlet masse og forurensning, og det er viktig at de
tilbys best mulig miljøforhold og livsbetingelser. Om det er slik at bruksnytten av
brygger avhenger av inngrep i sjø, f.eks. mudring, vil det egentlig si at stedet uansett er
lite egnet for båtplasser. En bærekraftig forvaltning av kystområdene tilsier at man
bevarer soner med verdifull og høy biologisk produksjon i sjø, slik det ofte er i grunne
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sjøområder nær land. Slike hensyn bør vektlegges sterkt ift hensynet til utøvelse av båtog friluftsliv mv.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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