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Innsigelse til forslag til kommunedelplan for Skudeneshavn Karmøy kommune - Rogaland fylke
Vi viser til brev datert 24.04.2018 vedrørende forslag til kommunedelplan for
Skudeneshavn i Karmøy kommune. Kystverkets innspill oversendes i tråd med
samordningsordningen vedrørende statlige innsigelser i Rogaland.
Kystverket har opp gjennom årene etablert fiskerihavner flere steder i Karmøy kommune
deriblant Skudeneshavn. I disse havnene er det investert betydelige beløp for å legge
forholdene bedre til rette for fiskerirettet virksomhet. Som statlig havnemyndighet har
Kystverket ansvar for å sikre at statens investeringer og intensjoner i fiskerihavnene blir
ivaretatt.
Da gjeldende kommuneplan for Karmøy kommune ble lagt ut til 2. gangs høring i 2015
fremmet Kystverket innsigelse til at det «I Skudenes innenfor Lahammer moloen er areal
foreslått endret fra næringsbebyggelse til friområde, og det er en endring Kystverket
fremmer innsigelse til. Karmøy kommune har avstått bruksretten til det klausulerte arealet i
forbindelse med Kystverkets/ Statens havneutbyggingen ved Lahammer moloen.
Nyttiggjøring av moloen og dette tilliggende arealet må sees i sammenheng. Omregulering
fra næringsbebyggelse til friområdet er en arealformålsendring som ikke er forenelig med
områdets status som del av statlig utbygd fiskerihavneanlegg. Dersom moloen i fremtiden
blir solgt vil bruken av dette arealet kunne bli frigitt».
I protokollen fra mekling med Karmøy kommune hos Fylkesmannen 19.01.2017 ble det
konkludert med at Karmøy kommune endret arealformålet for dette arealet tilbake til
næringsformål i kommuneplanens arealdel.
I fremlagt forslag til kommunedelplan for Skudenes er bakarealet til Lahammer moloen
igjen vist som friområde, og det fremmer Kystverket innsigelse til, jfr. ovennevnte
merknader fra vårt innspill til kommuneplanen. Endringen er heller ikke i tråd formål i
overordnet plan/ gjeldende kommuneplan. Arealet er heller ikke blant endringene som er
omtalt i dokumentet Konsekvensutredning og Risiko- og sårbarhetsanalyse, for dette
planarbeidet.
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Oppsummering av innsigelse
I følge plan- og bygningsloven § 3-2, 3. ledd har Kystverket som statlig fagmyndighet rett
og plikt til å medvirke i planlegging når den berører Kystverkets saksfelt. Det framgår av
formålet med havne- og farvannsloven at sikkerhet og fremkommelighet på sjøen, og
effektiv havnevirksomhet og effektiv sjøtransport er viktige hensyn som Kystverket skal
ivareta. Det følger videre av Samferdselsdepartementets tildelingsbrev at Kystverket skal
sikre havne- og sjøtransportinteressene i offentlige planprosesser.
Innsigelse gjelder:


Endring av areal fra næringsbebyggelse til friområde innenfor Lahammer moloen i
Skudeneshavn. Området må vises som næringsbebyggelse i tråd med
kommuneplanens arealdel.
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