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Uttale til Høring - Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel,
Karmøy kommune, Rogaland Fylke.
Viser til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, Karmøy kommune, Rogaland.
Forsvarsbygg uttaler seg i arealsaker med hensyn til å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser etter plan- og
bygningsloven m.m. Forsvarsbygg har innsigelseskompetanse til saker som sorterer etter plan- og
bygningsloven, for å avverge at militære interesser blir forringet ved nye planvedtak.
Til kommuneplanens samfunnsdel registrerer vi at Forsvarets interesser i kommunen ikke blir omtalt.
Forsvarets aktivitet inngår som del av nasjonale interesser som skal ivaretas også gjennom prosesser og planer
som hører inn under plan- og bygningsloven. Interessene omhandler i denne sammenheng de arealbehov og
fotavtrykk Forsvarets behov utgjør primært gjennom areal- og formålsgjengivelser i arealplaner.
Vi oppfatter at når en samfunnsdel er under utarbeiding hos den enkelte kommune, så følger det av dette at
rullering og prosess knyttet til arealdelen blir satt i arbeid ofte parallelt og ledsaget av samfunnsdelen.
Forsvarsbygg vil med dette gjøre kommunen oppmerksom på hvilke interesser Forsvaret har i kommunen og
hvordan desse bør følges opp når arbeid med arealdelen til kommuneplanen begynner.

Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø;
Øvingsfeltene END 253 Utsira, END 256 Vigdel I, END 257 Vigdel II, samt R1 og R2 utgjør en del av Forsvarets
eksisterende kapasitet for øvingsvirksomhet på sjøen. Det er igangsatt et landsdekkende prosjekt for
gjennomgang av Forsvarets skyte- og øvingsfelt på sjøen. Dette vil kunne resultere i at enkelte øvingsfelt faller
bort, men samtidig at andre felt får øket sin betydning. Det er derfor for tidlig å avskrive noen skyte- og
øvingsfelt og feltene må innarbeides i plan som del av Forsvarets eksisterende virksomhet som skal videreføres.
For at Forsvarets virksomhet til disse feltene skal være tilstrekkelig ivaretatt, må feltene gis en tydelig
bestemmelse som sikrer forsvarets aktivitet, samt hindrer nyetablering av faste sivile installasjoner eller
virksomhet som vil kunne forhindre Forsvaret fra å utnytte feltene som forutsatt.
Normalt vil konkretisering av bestemmelser og formålsgjengivelse gjøres i arealdelen til kommuneplanen og vi
kan komme tilbake til dette ved eventuell høring av arealdelen.
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Inntil videre oppfordrer vi kommunen til å benytte seg av arealplanveilederen til Forsvarsbygg som finnes her:
https://forsvarsbygg.no/no/publikasjoner/arealplanlegging/
I tillegg gjør vi oppmerksom på at data for Forsvarets skyte- og øvingsfelt også er tilgjengelig gjennom
GeoNorge.
Av øvrige interesser i kommunen, kan nevnes Haugesund Lufthavn, samt en skytebaner lokalisert ved
Blikshavn.
Vi ber kommunen ta til etterretning denne tilbakemeldingen og vil samtidig ønske lykke til med det videre
arbeidet.

Bjørn Bergesen
Leder Arealplan
Eiendomsinformasjon

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.
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