Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden
Telefon: 97672957
Vår referanse: 19/7455
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Cowi AS
Att:
Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Dato: 19.06.2019

Tilbakemelding på varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid Vestre Haugen gnr120 bnr45 mfl Røyksund - Karmøy kommune
Rogaland
Vi viser til brev datert 15.5.2019 om ovennevnte planoppstart.
Formålet med planarbeidet er å sette av areal til ca. 5 fritidsboliger og naust/naustboder
med båtplass i sjø på eiendom gnr/bnr 120/45, samt kjøreveger og parkeringsplass. I
kommuneplanen er området satt av til fritidsbebyggelse.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder ivaretakelse av
marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse i
kystsonen.
Vurdering og innspill
Det er ikke registrert spesielle fiskeri- og havbruksinteresser innenfor planområdet. Vi
kan derfor foreløpig ikke se at de interesser vi er satt til å ivareta i planleggingen vil
kunne berøres negativt. Men dersom man skal sikre seg at marint biologisk mangfold
generelt sett ikke skal berøres negativt, må det i minst mulig grad foretas inngrep som
sprenging, mudring og utfylling i sjø.
Ved tiltak i sjø forutsetter vi avbøtende tiltak mot eventuell forurensing og skadelige
utslipp. Videre forutsetter vi i en beskrivelse og vurdering av planens virkninger på
miljøet i sjø, jf. plan- og bygningsloven § 4-2 første ledd. For å unngå negative
konsekvenser i størst mulig grad for det marine miljø, bør mer inngripende tiltak og
særlig støyende arbeider, dersom de finnes nødvendige og kan tillates, foregå i
vinterhalvåret når livet i sjøen er mest i ro.
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Vi ber om å inkluderes 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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