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2019/3645-3

Arkiv nr.:
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Turid Susort Jansen
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Uttale til oppstart av reguleringsarbeid for gnr. 57 bnr. 561 mfl.,
Steiningsholmen, Karmøy kommune - Rogaland fylke
Viser til brev av 4.10.2019 vedrørende varsel om oppstart av reguleringsarbeid gnr. 57 bnr.
561 mfl. i Skudeneshavn.
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. Det er planlagt boligutbygging av ca. 60 boenheter. Aktuelle planformål vil
være bolig, naust, lekeplass, parkering, småbåthavn, friområde og veg.
I plansammenheng skal Kystverket ivareta hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel
og forsvarlig bruk av farvannet.
Skudeneshavn har status som ei aktiv fiskerihavn. Formålet med fiskerihavnen er å skape
ei trygg havn for fiskefartøy og legge til rette for fiskeriaktivitet. Statens ansvar for
fiskerihavnen overføres til Rogaland fylkeskommune fra og med 1.1.2020.
Innenfor planområde har Kystverket i dag en navigasjonsinstallasjon (Steiningsodden
lanterne, vist med grønt lys i bilde nedenfor). Steiningsodden lanterne er under
demontering, og vil ikke bli erstattet av ny lanterne.

Kystverket har ett overrett-merke bestående av Skagaskjeret lanterne og lanternen på
Skudeneshavn molo. Det er viktig at Kystverket er oppdatert i det videre arbeidet, slik at vi
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har anledning til lys-justere disse to lanternene for å kompensere for økt
bakgrunnsbelysning fra nye tiltak på Steiningsholmen.
Vi gjør oppmerksom på at det er uheldig å blande fritidsbåttrafikk og nyttetrafikk.
Småbåthavnen og fritidsbåtene kan bli påført skade fra større fartøy på grunn av
manøvrering og propellvatn. Ved planlegging av småbåthavnen må en ta hensyn til
nyttetrafikken.
Kystverket har vurdert at tiltak på Steiningsholmen kan påvirke sikkerheten i farvannet.
Tiltak skal vurderes etter havne- og farvannsloven §28 i gjeldene lov, hvis søknad om tiltak
fremmes før 1.1.2020. Etter denne dato skal tiltak vurderes etter §14 i ny havne- og
farvannslov som trer i kraft 1.1.2020. Vi anbefaler at dette innarbeides i bestemmelsene til
reguleringspanen.
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