Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon: 97672957
Vår referanse: 20/117
Deres referanse: 2020/24602

Karmøy kommune
Att: Bergitte Hatteland Flatebø
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Dato: 20.04.2021

Innspill til varsel om ny oppstart, detaljregulering for naust på gnr15
bnr30, Plan 2119 - Karmøy kommune Rogaland
Vi viser til brev datert 5.3.2021 om oppstart av ovennevnte detaljregulering.
Bakgrunn
I dag er det oppført 1 naust på gnr. 15/30. Formålet med planen er å tilrettelegge for
ytterligere 2 naust på eiendommen. Naustene planlegges med en størrelse på 40 m2,
mens øvrige bestemmelser i tilknytning til naustformålet blir i henhold til
kommuneplanens bestemmelser for naust.
Vurdering og merknader
Det er registrert et større og svært viktig område med naturtypen skjellsand samt
regionalt viktig bløtbunnsområde innenfor planområdet, altså nasjonale og vesentlig
regionale interesser å ivareta i planleggingen. Det er viktig at disse ressursområdene tas
hensyn til i det videre planarbeidet.
Videre er Åkrehamn en statlig utbygd fiskerihavn, med bl.a. fiskemottak. Statens
forutsetning for å gi finansiering til infrastruktur i slike havner er at denne
infrastrukturen skal nyttes til næringsformål (fiskeri) og ikke til bolig, fritidsboliger,
naust, parkering o.l. Statens intensjon har vært å tilrettelegge for en god havn for
fiskefartøy og dertil sjøretta næringsvirksomhet. Det er viktig at næringsområdet ikke
fortrenges eller begrenses av nye planer og tiltak, og at funksjon for fiskeriformål
ivaretas. Tilrettelegging for annen type bebyggelse kan ikke medføre innskrenkninger
eller ulemper for næringsfiskeriaktiviteten, og det må forutsettes i plandokumentene at
bruk av området til annen type virksomhet må underordnes næringsfiskeriformålene.

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Vi ber om å bli holdt oppdatert i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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