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Innsigelse i Reguleringsplanarbeid gnr. 120, bnr. 45 m/fl. I Karmøy kommune
På vegne av undertegnede og Gunnar Tvedten, som er eiere av gnr. 122, bnr. 188, har vi visse
innsigelser i denne reguleringssak.
Dette gjelder «utvidelse av arealet» i sjøen i innseilingen til Juvika, uten at dette er beskrevet i noen
grad i det foreliggende materialet.
Juvika er fra naturens side velsignet som småbåthavn, da den ligger godt beskyttet fra vær og vind
allerede i utgangspunktet. Innseilingen er fra sørvest og den er ligger godt beskyttet av Dragøy. Den
er isfri hele året. Indre del av vika har begrenset dybde, og egner seg bare for småbåter opptil ca. 20
fot
Dessuten er det her ilandføring av kommunal kloakkledning, som går videre utover i vika og muligens
berører «utvidelsen av arealet» som planarbeidet omtaler.
Innerst i vika er det også utløp fra en bekk, som har tilfang fra hele dalen oppover. Det avleires
således en del sedimenter/slam i indre del av vika, som derfor må ha forholdsvis god tilførsel av
sjøvann på flo og fjære for å dra deler av dette slammet med seg utover.
Dersom det lenger ute i vika blir etablert en eller annen form for stengsel, molo eller lignende, vil
dette hindre den naturlige utskiftningen av sedimenter fra indre del av vika og således endre de
miljømessige forutsetningene i vika.
Et annet moment i denne «utvidelsen av arealet» er innseilingsleden til vika. Jeg antar og forventer,
at «midtlinje» prinsippet følges og at det etableres en «korridor» på hver side av denne på 4 meter
bredde, til sammen 8 meter, slik at to båter kan passere hverandre uhindret til og fra vika. Det er
ikke akseptabelt å kjøre zikk-zakk for å komme ut og inn til vika.
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