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Svar - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 57 bnr. 561 mfl.,
Steiningsholmen, Karmøy kommune
Vi viser til Deres e-post av 04.10.2019 vedrørende igangsetting av ovennevnte planarbeid.
Det opplyses at «Målet med planen er å legge til rette for en variert boligbebyggelse på
vestsiden av Steiningsholmen med tilhørende anlegg som naust, småbåthavn og tilhørende
infrastruktur. En legger opp til en boligutbygging bestående av ca. 60 boenheter der både
frittstående bolighus og mer konsentrert bebyggelse inngår.».
Ved planlegging i sjø må ta det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke
planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i farleden. Det
fremgår ikke hvor småbåtanlegg er tenkt etablert, men det antas at dette vil fremkomme i
reguleringsarbeidet. I denne forbindelse bes det om at det gjøres en vurdering av
fremkommeligheten spesielt på vestsiden av Steiningsholmen.
De tiltak som planlegges etablert må også prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den
belastningen de kan bli påført i farvannet.
Karmsund Havn IKS vil minne om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
framkommeligheten i farvannet krever tillatelse etter lov om havner og farvann av 17.april
2009. Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne – og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.
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