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Uttale - Planvarsel regulering boliger småbåt havn m.m. Steiningsholmen
Skudeneshavn, Karmøy
Viser t il oversendelse i overnevnt e sak. Planinit iat ivet legger opp t il omregulering fra næring/ indust ri
t il bolig på vest re del av Steiningsholmen i Skudeneshavn med ut bygging av småbåt havn i den
sørlige delen av planområdet .
Fylkesmannens vurdering
Transformasj on fra t ungindust ri t il bolig vil i de flest e t ilfeller by på utfordringer, og i dette t ilfellet
byr det på ekst ra utfordringer ett ersom at indust rivirksomhet en skal best å i t ilgrensning t il
planområdet .

Bomiljø
Med tanke på at planområdet har vært brukt t il t ungindust ri i lang t id foreligger det fa re for at både
grunnen og sj øbunnen er forurenset . Gitt hvilke konsekvenser forurenset grunn kan få for bomilj øet
og de pot ensielle negat ive effekt ene oppvirvling av forurenset sj øbunn kan få for marint liv i
nærområdet, må det gjøres analyser for å avdekke nødvendige t ilt ak som sikrer et godt bomilj ø.
St øy
Planområdet grenser t il et indust riområde hvor det drives verft svirksomhet . Det er nat urlig å ant a at
denne typen virksomhet lager st øy. Det må ett er Forskrift om grenseverdier for støy foret as en
st øymåling for å kart legge st øynivå i planområdet .
Byggegrense
Prosj ekt et må utformes på en slik måt e at allmenhetens int eresse for t ilgang t il sj økant en blir
ivaret att. Det betyr at byggegrensen mot sj ø må være t rukket langt nok t ilbake t il at det kan anlegges
gangvei langs sj økant en. Byggehøyde mot sj ø må avklares med kommunen ett er lokale forhold.
Barn og unge
Omgjøring av et område fra t ungindust ri t il bolig represent erer særlige utfordringer for barn og
unges int eresser. Barn og unge er særlig ut satt for ulempene ved forurenset grunn, derfor må dett e
vies særlig oppmerksomhet. Videre må hensynet t il lek være ivaret att, kommunens lekeplassnorm er
førende på hvor mye areal som må vies t il dett e formålet. I t illegg er sikkerhet et vesent lig punkt i
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denne planen ett ersom at det grenser t il t ungindust ri på en side t il sj ø på rest en. Prosj ekt et må
utformes på en slik måt e at barns sikkerhet ivaret as særlig med t anke på disse hensynene. I t illegg
er st øyproblemat ikk et sent ralt element når det kom mer t il plassering av arealer satt av t il lek, disse
kan ikke ligge i et om råde med for mye st øy.
Forurensing
Anlegg av småbåt havn innenfor dett e planom rådet vil kreve søknad ett er forurensingsloven.
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og vil t a st illing t il moment er knytt et t il forurensing når
søknad foreligger og analyse foreligger.
ROS
ROS-analysen bør legge spesielt vekt havnivåst igning og st ormflo ett ersom at planom rådet er svært
ut satt for dett e i t illegg t il adkomstvei for ut rykningskj øret øy. Forurensing er også en vikt ig
problemst illing.

Fylkesmannen legger ellers t il grunn at videre planlegging skj er i t råd med overordnede kom m unale
og regionale planer.
Med hilsen
Trond Olav Fiskå
f ungerende plankoordinat or

Magne Bart lett
prakt ikant
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