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Tilbakemelding på høring av forslag til Plan 675 - Kommunedelplan for
Skudeneshavn - Karmøy kommune Rogaland

Vi viser til brev datert 23.7.2018fra Karmøy kommune om høring av forslag til
kommunedelplan for Skudeneshavn, Plan 675.
I tillegg til forsinket høring har Fiskeridirektoratet region Sør ikke mottatt varsel om oppstart
av denne planen, hvilket er uheldig av flere grunner. Bl.a. kan det falle meget uheldig ut for
viktige interesser at kunnskapsgrunnlaget for planleggingen blir mangelfullt og sent
oppdatert. Lovens formål om å fremme bærekraftig utvikling til beste for alle, sikre åpenhet
og medvirkning mv., jf. pbl. §§ 1-1, blir neppe særlig godt ett erlevd. Det kan også være et
hinder for Regjeringens mål om å få til mer effektiv og raskere behandling av plansaker.
Fiskeridirektoratet skal på vegne av fellesskapet fremme lønnsom og verdiskapende
næringsaktivitet, gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og
marint miljø. I planleggingen har Fiskeridirektoratet et særskilt ansvar for balansert og
bærekraftig utnyttelse av kystsonen, og med utviklingsmuligheter for marine næringer. For å
sikre ivaretakelse av nasjonale og vesentlige regionale interesser på sitt område forutsetter
plan - og bygningsloven at planleggingsmyndigheten, deriblant kommunene, legger til rette
for medvirkning fra Fiskeridirektoratet.
Senestoppdatert kunnskap om marine ressurser innenfor planområdet for
Kommunedelplan for Skudeneshavn viser flere registreringer av naturtypen større
tareskogforekomster, klassifisert som svært viktig, verdi A, altså av nasjonal interesse å
ivareta. Det er også registrert naturtypen skjellsand, klassifisert som viktig, verd i B, altså
viktige regionale interesse samt et par mindre forekomster av ålegrassamfunn. Videre er det
en aktiv statlig fiskerihavn og mottaksanlegg for fisk i det sentrale Skudeneshavn. For
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Skjellsand og ålegras er knapt nevnt i plandokumentene og tareskogforekomstene synes
overhodet ikke nevnt. Så vidt Fiskeridirektoratet region Sør kan se vil det flere steder kunne
være konflikt mellom tiltak/endringsforslag og marine naturtyper av nasjonal og vesentlig
regional interesse i å ivareta, uten at dette er vurdert og beskrevet i denne planen.
Dette gjelder området for framtidig Havn sørøst på Skagaskjeret,o_HAV1, hvor det er
registrert svært viktige tareskogforekomster. Her skal det for øvrig også være etablert
midlertidig flytebrygganlegg på innsiden av moloen. Det gjelder ved Kuvika/Skude fryseri,
hvor det er planer om utfylling i sjø, som kan komme i konflikt med viktige forekomster av
skjellsand, og det gjelder småbåthavnene Vadholmsskjæret (område SH2) og
Korneliusholmen (område SH3), hvor det også er viktige forek omster av skjellsand. Også når
kommunedelplan endres for å gi bedre samsvar med faktisk bruk av arealer eller godkjente
reguleringsplaner er det på mange måter hensiktsmessig å oppdatere kunnskapsgrunnlaget
og kommunens vurderinger.
Fiskeridirektoratet vi l i utgangspunktet fraråde tiltak som kan påvirke viktige marine
naturtyper negativt. Dette gjelder desto sterkere når forekomstene er av nasjonal eller
vesentlig regional verdi. Planer og tiltak bør kun være aktuelle når det foreligger andre mer
tungtveie nde interesser, og dersom det faktisk er foretatt en vurdering og vekting mellom
interessenesamt at alternative løsninger eller avbøtende tiltak er vurdert.
Når det gjelder Havn skal det ifølge planbestemmelsene utarbeides reguleringsplan ved
større utby gging og bruksendring. For Kuvika/Skude fryseri er kunnskap om
skjellsandforekomstene oppdatert under prosessenmed aktuell reguleringsplan. Vi antar at
de aktuelle småbåthavnene ikke vil utvides eller vesentlig endres uten ny/endret
reguleringsplan. Vi fo rutsetter at Karmøy kommune inkluderer Fiskeridirektoratet i alle
framtidige planprosesser som inkluderer planområder i eller ved sjø eller hvor fiskeri - og
havbruksinteresser for øvrig kan berøres.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Knut Kri stian Skjolden
seniorrådgiver
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