VEST
Sendes som e-post

Vikanes Bungum Arkitekter AS
Postboks 358
5501 HAUGESUND

Deres ref.:

Vår ref.:
2014/5770-3

Arkiv nr.:
413.2

Saksbehandler:
Anne Britt Ottøy

Dato:
02.02.2015

Uttale til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Gnr 15 bnr 30, 950,
1592 og 2186 - Stongvegen - Åkrehamn - Karmøy kommune - Rogaland fylke
Viser til brev datert 15.12.2014 vedrørende oppstart av ovennevnte planarbeid.
Det opplyses at formålet med planarbeidet er ”boligbebyggelse med tilhørende areal for
parkering og lek/ grønt areal, i tillegg til småbåthavn i havneområde”. Det opplyses videre
at ”Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til I/L/K industri/lager/kontor. I nytt forslag
til kommuneplan er området avsatt til boligformål”.
Åkrehamn er registrert som fiskerihavn. Statens intensjoner med utbyggingen av Åkrehamn
som fiskerihavn er å legge forholdene best mulig til rette for at Åkrehamn skal være en god
havn for fiskefartøyer.
Kystverket har en rekke ganger utført arbeid i havnen, og det er investert betydelige
summer for å bedre havneforholdene i Åkrehamn. Kystverket har blant annet oppført
moloene i havnen og utdypet, samt at det hviler tinglyste heftelser i havnen.
Formålet med de tinglyste heftelsene/ avståtte arealene varierer. Det er blant annet avstått/
sikret grunn til moloer, veier, allmenningsareal og bortleieareal/ fiskeriformål.
Vedlagt følger kopi av grunneiererklæring og kart som viser klausulert areal i området.
Disse avståelsene er tinglyste som heftelser og styrer bruken av arealene i havnen.
Etter det vi kan se er det klausulerte arealer til både allmenningsareal og bortleieareal
innenfor det varslede planområde, jfr. pkt 2 sted nr 4) og pkt. 6 sted nr 4) i
grunneiererklæringen.
Avstått allmenningsareal er oppgitt med en bredde på 18 meter og lengde på 30 meter og
bortleie arealet har en strandlinje på 47 meter og strekker seg 20 meter innover land. De
klausulerte arealene må gis reguleringsformål i tråd med avståelsene, samt sikre areal til
fremføring av vei.
Kystverket anbefaler ikke at område beliggende som lager/ industri/ kontor i gjeldende
kommuneplan reguleres til boligbebyggelse. Det er viktig at en i planleggingen er bevisst
på å holde aktiviteter som er vanskelig å forene mest mulig adskilt, som for eksempel
boligområder og industri-/ næringsaktivitet, samt tiltak i sjø og manøvreringsareal/ferdsel.
Tiltross for at det er attraktivt for grunneier å etablere boligbebyggelse nærmest mulig
havnen anbefaler vi kommunen på det sterkeste å ikke omregulere areal fra industri/
kontor/ forretning til boligbebyggelsen av hensyn til næringsutviklingen i havnen. Det må
unngås at nærings/ havneareal blir benyttet til formål som ikke er avhengig av sjøen som
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tilkomst. Kystverket anbefaler at det tilrettelegges for bedrifter med sjørettet
næringsvirksomhet innenfor planområdet.
Ved utarbeidelse av plan må havnebassenget og de klausulerte arealene gis
reguleringsformål som speiler de formålene de er avstått til.
Det må ikke planlegges tiltak som kan komme i konflikt med fiskeriinteressene i havnen,
samt manøvreringsareal/ fremkommelighet i fiskerihavnen.
Kystverket har etablert en hel del navigasjonsinnrettninger med og uten lys i Åkrehamn
området, som skal trygge ferdselen både i innseilingene til Åkrehamn og i selve
havnebassenget. Flere av disse virker sammen som overretter i innseilingene til Åkrehamn
fra sør og vest. Øst av planområdet er det en slik navigasjonsinnretning som sammen med
en innretning på Varholmen danner overrett for innseiling til Åkrehamn fra vest, jfr.
sjøkartutsnitt. Det må tas hensyn navigasjonsinnretningene både når det gjelder skjerming
av sikten til selve installasjonen, men også at lysbruk i område må avgrenses slik at
navigasjonslysene ikke forsvinner blant annen belysning. Omfang av utbygging må
tilpasses dette, samt at det må gis planbestemmelser som ivaretar hensynet oppmerkingen
i området.
Når det gjelder tilrettelegging for småbåtplasser må det løses på egnede steder i
havneområdet. Det er flere andre aktører i havneområdet som også har ønske om å
benytte havnebassenget i fiskerihavnen til å legge til rette for småbåtplasser. Kystverket
har oppfordret til at det blir igangsatt planarbeid for hele havnen, som vurderer
tilrettelegging av felles småbåtanlegg på egnede steder i havnebassenget, for å oppnå
flere fortøyningsplasser uten at det kommer i konflikt med utnyttelsen av fiskerihavnen/
manøvreringsareal i havnebassenget.
Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.
Kystverket forutsetter at planforslaget oversendes for uttale.
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Vedlegg: Grunneiererklæring med kart og sjøkartutsnitt
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