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Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for naustbebyggelse
på Skuteberg, gnr2 bnr177 m.fl., Plan 2120 - Karmøy kommune
Rogaland
Vi viser til brev datert 31.5.2021 om ovennevnte planoppstart. Formålet med
planarbeidet er etablering av naustbebyggelse på eiendommene Gnr/Bnr 2/177 med
tilhørende kai/båtplasser. Adkomst vil være via Salvøyvegen til regulert parkeringsplass
i plan 214 Skuteberg, og ned via regulert turvei eller eksisterende sti.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer, herunder ivaretakelse av marint
biologisk mangfold, ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Vurdering og innspill
Det er innenfor planområdet registrert naturtypen skjellsand, klassifisert som svært
viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å ivareta i planleggingen. For nærmere
detaljer, se eventuelt vårt kartverktøy: https://portal.fiskeridir.no/plan . Det kan videre
utøves et generelt yrkes- og fritidsfiske i farvannet.
Skjellsand øvrige og generelle fiskeri- og havbruksinteresser vil kunne berøres negativt,
dersom man ikke opptrer hensynsfullt ved gjennomføring av planen. Dersom man skal
sikre seg at marint biologisk mangfold generelt sett ikke skal berøres negativt, må det i
minst mulig grad foretas inngrep som arealbeslag, sprenging, mudring, utslipp og
utfylling i sjø. Mudring og utfylling i skjellsandområder vil f.eks. kunne være svært
uheldige inngrep.
Undervannsvegetasjon, egg, larver og tidlige stadier av fisk og skalldyr samt fisk og
skalldyr som gyter, beiter og lever i grunne sjøområder vil være følsomme ovenfor støy,
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vibrasjoner, partikkelutslipp, oppvirvlet masse og forurensning, og det er viktig at de
tilbys best mulig miljøforhold og livsbetingelser. Rent og rikt hav er en forutsetning for at
vi i uoverskuelig framtid skal kunne høste fra sjøen samt for kystsonens verdi til ulike
rekreasjons- og fritidsformål, som f.eks. naustbebyggelse med mål om «å øke folkehelsen».
Ifølge varselet er det vurdert at planarbeidene ikke vil å utløse krav om KU. Vi forutsetter
uansett en grundig beskrivelse og vurdering av planens mulige virkninger på skjellsand
og øvrig marint miljø og marine ressurser, jf. pbl § 4-2 første ledd. Ved tiltak som
kai/båtplasser forutsetter vi videre avbøtende tiltak mot forurensning og skadelige
utslipp. Videre synes det som en lite fornuftig løsning ved så vidt mange naust at: «Det er
ikke krav til renovasjonsløsning for naust. Praksis må bli at eiere tar med seg eventuelt søppel
hjem.». For å unngå negative konsekvenser i størst mulig grad for det marine miljø, bør
omfattende og særlig støyende arbeider, dersom de finnes nødvendige og kan tillates,
foregå i høst/-vinterhalvåret, når livet i sjøen er mest i ro.
Vi ber om å inkluderes i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver
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