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Tilbakemelding på høring av planforslag - Vestre Haugen, Røyksund,
detaljregulering PlanId 5053, gnr120 bnr45 m.fl. - Karmøy kommune
Rogaland
Vi viser til brev datert 6.9.2021 om høring av ovennevnte detaljreguleringsplanforslag
samt til Fiskeridirektoratet region Sørs innspill til oppstart av samme plan i brev datert
19.6.2019.
I plandokumentene framgår det at Fiskeridirektoratets merknader: «(…) tas til etterretning
og er innarbeidet i planforslaget og bestemmelsene. Det planlegges ikke tiltak i sjø som kan påvirke
det maritime miljø, herunder heller ikke støyende virksomheter.» Videre vises det til
planbestemmelsene §§ 18 og 22.
Det følger videre av planbestemmelsene at:
§ 18: «(…) Dersom kai/brygge skal fundamenteres til sjøbunn, skal det utføres marine
undersøkelser i forbindelse med søknad om tillatelse til etablering av kai/brygge, og tiltak
kun tillates dersom undersøkelsene ikke gir grunnlag for avslag.»
§ 22: «Ved tiltak i sjø skal det iverksettes avbøtende tiltak mot eventuell forurensing og
skadelige utslipp. For å unngå negative konsekvenser for det marine miljø, bør inngripende
tiltak og særlig støyende arbeider foregå i vinterhalvåret.»
Planen ser ikke ut til å si noe nærmere om vedlikehold av båter eller om eventuelt
båtopptrekk, båtopplag mv. Kommunen bør gi bestemmelser om at aktiviteter som
skraping av bunnstoff, vask og vedlikehold av motorer mv. ikke skal være tillatt, eller at
man i tilfelle gir bestemmelser om/påbyr avbøtende tiltak, slik som
oppsamlingskummer, tilbud om alternative metoder for miljøvennlig båtvedlikehold,
rutiner for oppsamling av miljøfarlig avfall mv., som sikrer mot utslipp, forurensning,
farlig avfall/skadelige stoffer, plast til sjø mv.
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Tiltak i sjø skal for øvrig ofte behandles etter annet regelverk enn plan- og
bygningsloven, slik som havne- og farvannsloven og forurensningsloven. Før det kan
fattes vedtak etter disse lovverkene, eller vurderes eventuell dispensasjon etter plan- og
bygningsloven kap. 19, skal aktuelle sektormyndigheter høres i saken.
Fiskeridirektoratet bidrar da gjerne med sin kompetanse og kunnskap om fiskeri- og
havbruksinteresser og om mulige avbøtende tiltak mv.
Vi ber om kopi av planvedtak.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.

Mottakerliste:
Karmøy kommune

Kopi til:
Fiskarlaget Vest
Kystverket
Rogaland fylkeskommune
Regionalplanavdelingen
Statsforvaltaren i Rogaland

Postboks 167

4291

KOPERVIK

Slottsgaten 3
Postboks 1502
Postboks 130
Sentrum
Postboks 59
Sentrum

5003
6025
4001

BERGEN
ÅLESUND
STAVANGER

4001

STAVANGER

Vår referanse: 19/7455
Side: 2/2

